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RESUMO

MOREL, C.M.T.M. Aprendizagem de adultos - estudo a partir de uma experiência
educativa com Agentes Comunitários de Saúde. 2017. 185 f. Tese (Doutorado em
Políticas Públicas e Formação Humana) – Faculdade de Educação, Universidade do
Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2017.
Este trabalho discute a aprendizagem de adultos que retornam à escola para
completar a Educação Básica ou realizar uma formação técnica. Esta investigação,
inspirada na ideia de cognição inventiva (KASTRUP) e em algumas pistas do
método da cartografia (DELEUZE; GUATTARI), parte do princípio que o ato de
conhecer não é uma captação de dados do mundo, da mesma forma que a pesquisa
não se destina à mera representação de objetos. Buscando coerência com esta
perspectiva, procura-se abordar a aprendizagem, da pesquisadora na elaboração
desta investigação, e dos adultos com quem pesquisou, como desenvolvimento de
um conhecimento incorporado (VARELA; THOMPSON; ROSCH). O estudo abarca:
as relações entre cognição e cultura, pensamento e escola, a partir do trabalho de
Marta Kohl de Oliveira; a discussão sobre os limites e possibilidades da psicologia
do desenvolvimento para se pensar a vida adulta, e a reflexão sobre a condição do
adulto aprendiz, direcionada à questão da produção de subjetividade e da
articulação entre os saberes da vida e da escola. Alguns princípios da psicologia
histórico-cultural estão presentes na discussão destas temáticas. O trilhar por estas
temáticas inclui também o acompanhamento de processos de aprendizagem de
Agentes Comunitários de Saúde em um curso de formação técnica do qual a
pesquisadora é professora e uma das coordenadoras. Este acompanhamento se
deu a partir de observações em sala de aula, e da realização de entrevistas com
quatro alunos do curso. A entrevista foi compreendida mais como um momento de
viver uma experiência, do que de contar sobre experiências vividas. Identificou-se
que para se pensar a aprendizagem de adultos a partir de uma lógica que não a do
adulto-estagnado, ou do adulto-perfeição (DIAS), é importante considerar a questão
do tempo, por meio de uma perspectiva que não o da cronologia e da linearidade.
Pensar a vida adulta, a partir do seu inacabamento, e a aprendizagem em função de
movimentos de constante reinvenção foi um desafio que a abordagem da cognição
inventiva trouxe para este trabalho. Pensar o desenvolvimento, a partir da
perspectiva histórico-cultural, como maneira singular com que cada um se apropria
das condições de vida históricas e concretas com que têm que lidar, foi também uma
pista para a discussão sobre a aprendizagem de adultos. O trabalho desta tese é em
grande medida buscar ressonâncias entre a perspectiva da cognição inventiva e da
psicologia histórico-cultural para pensar a aprendizagem de adultos que retornam à
escola. Mais do que definir como é a aprendizagem de adultos, esta pesquisa traça
caminhos para refletir sobre como pensar a aprendizagem de adultos.
Palavras-chave: Aprendizagem. Vida adulta. Agente Comunitário de Saúde.
Cognição inventiva. Psicologia histórico-cultural.

ABSTRACT

MOREL, C.M.T.M. Adult learning - study from an educational experience with
Community Health Agents. 2017. 185 f. Tese (Doutorado em Políticas Públicas e
Formação Humana) – Faculdade de Educação, Universidade do Estado do Rio de
Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2017.
This work discusses the learning [processes] of adults who return to school in
order to complete their Basic Education or to accomplish a technical certification.
This inquiry, inspired by the idea of inventive cognition (KASTRUP) and by some
clues of the method of cartography (DELEUZE; GUATTARI), starts with the
assumption that the act of knowing is not an intake of world data, in the same way
that research is not destined to the mere representation of objects. In keeping with
this perspective, one seeks to approach the learning [processes], both of the
researcher in her elaboration of this inquiry and of the adults researched, as
development of incorporated knowledge (VARELA; THOMPSON; ROSCH). This
study encompasses: the relations between cognition and culture, thought and school,
drawn from Marta Kohl de Oliveira's work; the discussion between the limits and
possibilities of developmental psychology to think about adult life, and the reflection
on the condition of the adult apprentice, directed towards the question ot the
production of subjectivity and the articulation between the knowledges of life and
school. Some principles of historical-cultural psychology are present in the discussion
of these themes. The trailing of such themes also includes accompanying the
learning processes of Community Health Agents while getting a technical certification
in a course where the researcher is one of the coordenators. This accompanying
took place through classroom observations and interviews with four students. The
interview was thought of as more of a moment of living an experience than as talking
about lived experiences. It has been identified that in order to think about adult
learning through a different logic than that of the "stagnated-adult", or "perfectionadult" (DIAS), it is important to consider the question of time, through some other
perspective than cronology or linearity. To reflect on adult life, from its
unfinishedness, and learning as from movements of constant reinvention, was a
challenge that the inventive cognition approach brought to this work. To think about
development through a historical-cultural perspective, as the singular manner in
which each person appropriates the historical and concrete life conditions with which
she has to deal with, is also a clue to the discussion of adult learning. The work of
this thesis is largely to seek ressonances between the inventive cognition approach
and the historical-cultural psychology approach in order to think about the learning of
adults who return to school. More than to define how adult learning is, this research
points paths to reflect on how to think about adult learning.
Key-words: Learning. Adult life. Community Health Agent. Inventive cognition.
Historical-cultural psychology.
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INTRODUÇÃO

Onde te ocultas, precária síntese/ penhor de meu sono / luz,
dormindo acesa na varanda?
Carlos Drummond de Andrade

O tema desta tese é a aprendizagem de adultos. Ao abordar este tema,
penso, sobretudo, nos adultos que retornam à escola para completar a Educação
Básica ou para realizar uma formação técnica. O interesse pela educação de adultos
trabalhadores esteve sempre presente na minha trajetória profissional: das atuações
no início dos anos 1980, com alfabetização de adultos, a partir da perspectiva da
Educação Popular, inspirada em Paulo Freire, até o momento atual como
coordenadora e professora do Curso Técnico de Agentes Comunitários de Saúde,
da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV) 1.
Posso dizer que o tema da aprendizagem de adultos fez parte da minha
constituição como educadora e como psicóloga. Posso também afirmar que venho
sendo há bastante tempo acompanhada por algumas perguntas: haveria
especificidades na maneira de aprender destes alunos adultos? Que contribuições a
psicologia

poderia

fornecer

para

a

compreensão

destes

processos

de

aprendizagem? Uma experiência profissional que também contribuiu para o rumo
tomado por este trabalho foi a minha atuação educativa em creches. Crianças que
brincam, adultos que estudam e trabalham. Temáticas aparentemente díspares, mas
que têm na questão do desenvolvimento humano um ponto que as une.
Relações entre desenvolvimento e aprendizagem, interfaces entre os campos
da psicologia e da educação: a curiosidade em relação a estas temáticas foi,
portanto, o ponto de partida para a elaboração deste trabalho, que teve por objetivo
refletir sobre, o que estou denominando de “aprendizagem de adultos que retornam
à escola”. Ao utilizar esta expressão refiro-me àqueles que não tiveram acesso ao
ensino regular no momento socialmente previsto para tal, e que retomam os estudos
1

Nesta introdução, como também nas considerações finais deste trabalho, avaliei ser pertinente dar
um tom mais pessoal à narrativa, e por este motivo me coloquei na primeira pessoa do singular,
porém, no decorrer dos capítulos, na quase totalidade das vezes, emprego a primeira pessoal do
plural.
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para terminar a Educação Básica. Refiro-me também aos adultos que procuram a
escola para realizar uma formação técnica. Estes, mesmo tendo frequentado de
forma integral a Educação Básica, muitas vezes o fizeram com interrupções e, sem a
garantia de acesso a um ensino de qualidade. As condições de retorno à escola,
independentemente do maior ou menos tempo de escolarização, associam-se,
portanto, a condições sociais precárias e dizem respeito também às relações com o
trabalho - busca por emprego ou aperfeiçoamento profissional. Assim, estou me
referindo a adultos trabalhadores de classes populares.
Optar por uma maneira de qualificar adultos para estudar a sua aprendizagem
é arriscar-se a realizar generalizações que se transformem equivocadamente em
padronizações. Para minimizar este risco, optei por realizar uma pesquisa com um
grupo

concreto

de

adultos.

Um dos

trabalhos desta

tese

foi

então

o

acompanhamento da aprendizagem de adultos, Agentes Comunitários de Saúde de
um curso de formação técnica, do qual participo como uma das coordenadoras e
como professora.
A partir de uma revisão inicial, identifico um vasto campo de investigação a
ser desenvolvido na área de estudos de adultos. Este não é, por exemplo, um tema
dominante no campo da psicologia do desenvolvimento. Segundo Oliveira (2002),
esta área da psicologia não se dedica ao estudo do adulto, diferentemente dos
períodos iniciais da vida, quando o peso da maturação biológica seria maior do que
o da cultura: “sabemos muito sobre bebês, bastante sobre crianças, menos sobre
jovens e quase nada sobre adultos” (OLIVEIRA, 2002, p.335). No que se refere à
psicologia da aprendizagem, ainda segundo Oliveira, esta, ao se referir ao adulto,
trata de
um certo estereótipo de adulto, muito provavelmente correspondente ao
homem ocidental, urbano, branco, pertencente às camadas médias da
população, com um nível instrucional relativamente elevado e com inserção
no mundo do trabalho em ocupações razoavelmente qualificadas
(OLIVEIRA,1999b, p.200).

No campo educacional, a prioridade também tem sido a ênfase no estudo da
criança e do adolescente, mas identifica-se um crescente interesse pela
aprendizagem de adultos, impulsionada pelas próprias demandas escolares. O
debate da educação de jovens e adultos, que vem se ampliando no Brasil,
reconhece, já há algum tempo, sobretudo em relação à modalidade de ensino de
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Educação de Jovens e Adultos (EJA), a necessidade de se levar em conta as
especificidades deste

público,

e

consequentemente,

as

peculiaridades

da

organização escolar, da formação de professores e da proposta curricular,
referentes à educação destes alunos (MASAGÃO, 1999). Assim, tem-se incluído,
paulatinamente, neste debate a questão do ensino-aprendizagem daqueles que não
tiveram oportunidade de percorrer o caminho regular de ensino. Encontrei, por
exemplo, estudos referentes ao adulto em Fonseca (2001) e em Schneider e
Fonseca (2014), no que diz respeito à aprendizagem da matemática; em Dias e
Gomes (2015), sobre o tema das práticas de leitura; em Costa e Echeverria (2012),
sobre aprendizagem de química, e em Assis e Teixeira (2005), no que se refere à
aprendizagem da física.
Ao se pensar a educação de adultos tomando por base a formação
profissional de trabalhadores observo que não há um acúmulo expressivo de
reflexão sobre a questão do ensino-aprendizagem. No caso específico dos Agentes
Comunitários de Saúde, identifico que existe um corpo de conhecimentos sobre
questões relativas à sua formação e a seu trabalho, por exemplo, em Pereira et al
(2016); Bornstein et al (2014); Lopes, Durão e Carvalho (2011); Morosini (2010) e
Mialhe (2001), mas não abordando detidamente o tema da aprendizagem. As
discussões realizadas no âmbito da Educação de Jovens e Adultos, bem como
aquelas desenvolvidas pelos que pensam a questão da formação dos Agentes
Comunitários de Saúde, constituíram um dos terrenos de referência para a
realização desta tese.
Para esclarecer um pouco mais sobre a proposta deste trabalho é necessário
mencionar alguns princípios teórico-metodológicos que o nortearam. No caso da
presente pesquisa, ao se optar por determinada concepção de cognição, definiu-se
ao mesmo tempo a abordagem para se discutir a aprendizagem e a referência para
o caminho metodológico. A delimitação do objeto de estudo e a definição do método
caminharam juntas. Tomando por referência os estudos de Kastrup (2007) sobre
cognição, e inspirada em algumas pistas do método da cartografia (PASSOS;
KASTRUP; ESCÓSSIA, 2010) esta tese parte do princípio que o conhecimento não
é uma captação dos dados do mundo que estariam fora de nós, da mesma forma
que a pesquisa não se destina à mera representação de objetos. Aquele que
conhece participa da criação do conhecimento e também inventa mundos. Há uma
cognição inventiva.
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Pesquisar, por meio do método da cartografia, é acompanhar processos. Para
poder acompanhar processos é preciso fazer a distinção entre processamento e
processualidade. A ideia de processar informações, de captá-las, deve ser
diferenciada daquela em que acompanhar processos implica identificar sua história
e, principalmente, trabalhar com a espessura processual do território. No lugar de
coleta de dados, produção de dados. Assim, “o território espesso contrasta com o
meio informacional raso” (POZZANA; KASTRUP, 2010, p.58). A processualidade
deve ser preservada desde a produção dos dados à escrita da pesquisa. Ao invés
de me limitar a captar a fixidez, procurei então, no decorrer desta pesquisa, estar
atenta aos movimentos, às transformações, às relações. Procurei incorporar uma
postura de atenção a meus próprios processos cognitivos quando estudava autores
que me auxiliaram a pensar o tema da aprendizagem (SANCOVSCHI, 2005;
KASTRUP, 2007; OLIVEIRA, 2009; DIAS, 2011) e, também, quando acompanhava
processos de aprendizagem dos Agentes Comunitários de Saúde. Estive também
atenta a dois planos de produção do conhecimento: o plano das formas e o plano
das forças, pois
qualquer que seja o nosso objeto de pesquisa é preciso tomá-lo em sua
dupla face, ou seja, como uma forma individuada que, devido à franja de
pré-individualidade que carrega consigo, está em constante movimento, em
vias de diferir” (ESCÓCIA; TEDESCO, 2010, p. 96).

Foi a partir da perspectiva acima descrita que procurei desenvolver os
capítulos desta tese. Os temas abordados em cada um dos capítulos se entrelaçam,
e, por este motivo, estão muitas vezes presentes em diferentes momentos deste
trabalho, não sendo necessariamente exclusivos de um capítulo.
No Capítulo I apresento a concepção de aprendizagem assumida neste
trabalho. A partir da perspectiva da cognição inventiva (KASTRUP, 2007) e da
produção de subjetividade (GUATTARI, 1992), a aprendizagem não é somente a
passagem de um não-saber a um saber, não é apenas a aquisição de informações,
ou acesso a abstrações. Ela envolve também uma circularidade inventiva
(DELEUZE, 2006), um conhecimento incorporado (VARELA; THOMPSON; ROSCH,
2003) e uma atenção concentrada e aberta (KASTRUP, 2012). A aprendizagem é
então compreendida como a própria produção de subjetividade, quando aquele que
aprende, experimenta novas situações que o transformam de maneira imprevisível,
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e ao mesmo tempo aciona mecanismos de sedimentação de conhecimentos. Assim,
o desafio é pensar a aprendizagem como invenção de si e de mundos. Faço então
um exercício de reflexão neste sentido, discutindo uma atividade educativa em que
Agentes Comunitários de Saúde, no contexto de sua formação técnica, visitam uma
exposição de fotografias.
O Capítulo II destina-se a identificar os vetores que estão em jogo quando se
pensa a aprendizagem, e, também, o desenvolvimento de adultos que retornam à
escola. Para tanto, tomo as reflexões de Oliveira (2009) como oportunidade de
transitar por pontos importantes relativos a esta temática. Tomando por base o
estudo do livro “Cultura & Psicologia - questões sobre o desenvolvimento do adulto”
identifico transformações na maneira da autora compreender o adulto, com
mudanças de temas e de abordagens. A partir desta leitura, reflexões importantes
relativas às relações entre pensamento e escolarização, cognição e cultura,
desenvolvimento, cultura e singularidade, puderam ser abordadas, ajudando a
enfrentar o impasse entre compreender o pensamento em sua universalidade ou em
função do pertencimento cultural. O estudo realizado me instigou também a mais do
que procurar definir como é a aprendizagem de adultos, investigar sobre como
pensar a aprendizagem de adultos. Ainda neste capítulo, coloco lado a lado algumas
ideias de Kastrup e Oliveira procurando identificar ressonâncias entre elas.
Segue-se o Capítulo III, em que apresento e analiso as entrevistas realizadas
com “Joana”, “Inês”, “Carlos” e “Marta”, Agentes Comunitários de Saúde e alunos de
um curso de formação técnica. Para o planejamento, realização e análise das
entrevistas, inspirei-me na perspectiva da entrevista na cartografia (TEDESCO;
SADE; CALIMAM, 2014) e na entrevista de explicitação, como proposta por
Vermersch (2006). Procurando ser coerente com a concepção de cognição e de
pesquisa assumidas neste trabalho, compreendi a entrevista não apenas como um
espaço em que os alunos iriam me contar sobre as experiências de aprendizagem
vividas, mas, sobretudo, como oportunidade para viver uma experiência. A leitura da
transcrição das entrevistas suscitou em mim reações e reflexões que procurei
associar com os conceitos trabalhados nos capítulos anteriores, mas deixando
margem para convocar outros autores que não haviam sido mencionados
anteriormente, e, também, para acolher o inesperado. Foram pinçados, no decorrer
da realização e análise das entrevistas, temas e dilemas relativos à aprendizagem
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de adultos, que forneceram pistas para as discussões desenvolvidas nos capítulos
seguintes.
No Capítulo IV abordo os limites e possibilidades da psicologia do
desenvolvimento para se pensar a vida adulta. Com Jobim e Souza (1996), e
também com Castro (1998), Kastrup (2000) e Dias (2011), critico a tendência deste
campo de estudo a abordar o tempo de forma linear, cumulativa e homogênea.
Configurando-se como uma psicologia de cunho evolutivo, universalizante e
adultocêntrico, concorre para a naturalização de julgamentos de valor em relação ao
desenvolvimento, assumindo um caráter moralizante. É neste contexto que o adulto
pode ser visto como adulto-estagnado ou adulto-perfeição (DIAS, 2011). Faço ainda
um breve passeio pelo início do século XX, com James (1890) e Thorndike (1928),
identificando relações que circulavam, e que ainda circulam, entre idades da vida e
aprendizagem. Também neste capítulo, identifico, entre formas e forças, diferentes
maneiras de pensar a vida adulta: com Piaget (1971), observando possibilidades do
desenvolvimento cognitivo, para além da adolescência; com Oliveira (2009) e seus
ciclos de vida, valorizando os aspectos histórico-culturais e de singularidade no
desenvolvimento; com Kastrup (2000) e Dias (2011), pensando a vida adulta em seu
inacabamento, como uma obra aberta, e associando este olhar a compreensão da
aprendizagem em função de movimentos de constante reinvenção.
No Capítulo V, prossigo no trabalho de aproximação ao universo da
aprendizagem dos que retornam à escola, e às diferentes maneiras de compreender
a vida adulta. Baseada nas observações realizadas em sala de aula, e em trechos
das entrevistas analisadas no Capítulo III, identifico e discuto momentos em que, no
dizer de Larrosa (2002) se passa algo com os alunos, e comigo também. Dedico
grande parte deste capítulo aos estudos de Vigotski sobre conceitos espontâneos e
conceitos científicos, e a algumas pesquisas, apoiadas na abordagem vigotskiana,
que abordam a questão dos conceitos e o pensamento do adulto (LURIA, 1990;
BARROS FILHO; BASTOS, 2005; COSTA; ECHEVERRIA, 2013). Importante
destacar que no Capítulo II, já haviam sido abordados alguns princípios da
psicologia histórico-cultural com Oliveira (2009). Este tema reaparece no Capítulo V,
agora com Vigotski, pois a questão da articulação entre saberes construídos na
experiência de vida, e saberes escolares foi identificada como uma temática que
insistia em se apresentar como um desafio.

17

A elaboração das Considerações finais foi a possibilidade de, colocando-me
também como adulta aprendiz, destacar os principais achados e impasses
identificados nos caminhos mapeados por esta tese. É neste momento que realizo
uma síntese dos deslocamentos realizados durante este trabalho: da visão de
aprendizagem como aquisição de conhecimentos, para a compreensão de
aprendizagem também como um processo que inclui produção de subjetividade e
invenção; da ideia de vida adulta como culminância de um processo de
desenvolvimento evolutivo, para uma abordagem que possa acolher o imprevisível
nos diferentes períodos da vida. A partir desta perspectiva, e com o intuito de
contribuir para a reflexão e atuação em processos educativos e de pesquisa com
adultos que retornam à escola, identifico alguns desafios que insistem em se
apresentar, e destaco algumas problematizações realizadas neste trabalho.
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1 APRENDIZAGEM INVENTIVA

Que vai ser quando crescer?/ Vivem perguntando em redor
/Que é ser?/ É ter um corpo, um jeito, um nome? Tenho os três
/ E sou?
Carlos Drummond de Andrade

Neste capítulo, com o intuito de explicitar alguns princípios que nortearão a
nossa compreensão de aprendizagem, são apresentados os conceitos de produção
de subjetividade e de cognição inventiva. A partir destes conceitos, refletimos sobre
uma visita de Agentes Comunitários de Saúde a uma exposição de fotografias, no
contexto de sua formação técnica.

1.1 Produção de subjetividade: a noção de sujeito reinventada

A psicologia tem por base certa tradição filosófica que constrói uma visão
universalista e dicotômica de um sujeito racional. Esta visão sugere a ideia de uma
substância do indivíduo, de um núcleo íntimo, isto é, de uma subjetividade
substancial (MIRANDA, 2000). Tal perspectiva está presente em muitas formulações
sobre o que vem a ser sujeito, e também aprendizagem nos estudos da psicologia.
A noção de um indivíduo constituído a partir de uma identidade particular é
explicitamente rompida pela conceituação de subjetividade desenvolvida por
Guattari (1992). Não há na perspectiva deste pensador, que tem em Deleuze (1995)
um interlocutor, e em Foucault (1983) uma referência importante, a ideia de sujeito
como um ser pré-definido, consequência imediata de uma “natureza humana”. Neste
sentido, as fronteiras entre sujeito e objeto se desfazem.
Em Foucault (2003), o sujeito é compreendido como uma produção histórica,
constituída a partir de determinados campos de saber. Detendo-se na análise da
origem etimológica da palavra sujeito (subjectus - súdito), Foucault desenvolve a
ideia de sujeito a partir da noção de assujeitamento (FISHER, 2012). A constituição
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deste se daria, portanto, como efeito de poder. Não necessariamente um poder
exercido de forma repressiva, mas principalmente um poder que tem sua
positividade, que estimula a exposição de si mesmo.
A partir desta perspectiva, Guattari (1992, p.35) propõe:
operar um descentramento da questão do sujeito para o da subjetividade. O
sujeito, tradicionalmente, foi concebido como instância última da
individualização, como pura apreensão pré-reflexiva, vazia, do mundo,
como foco de sensibilidade, da expressividade, unificador dos estados de
consciência. Com a subjetividade, será dada antes, ênfase à instância
fundadora de intencionalidade. Trata-se de tomar a relação entre o sujeito e
o objeto pelo meio...

A reflexão descentra-se da questão do sujeito substância, depositário de uma
consciência, para ater-se à subjetividade produzida. Nesta perspectiva:
A subjetividade é produzida por agenciamentos de enunciação. Os
processos de subjetivação, de semiotização – ou seja, toda a produção de
sentido, de eficiência semiótica – não são centrados em agentes individuais
(no funcionamento de instâncias intrapsíquicas, egóicas, microssociais),
nem em agentes grupais. Estes processos são duplamente descentrados
(GUATTARI; ROLNIK, 1986, p.31).

Esta visão de subjetividade recusa, portanto, a contraposição, comumente
encontrada na psicologia, entre individual e social. Rompe, ainda, com as teorias
que pressupõem uma oposição mundo interno e mundo externo, em que o sujeito
seria um recipiente em que “coisas” externas seriam depositadas. Em consonância
com o pensamento foucaultiano, Deleuze e Guattari (1995a) concebem o conceito
de rizoma, em que os processos acontecem em redes, sem um eixo principal, o “que
desmonta o fundamento último das coisas e revela seu caráter fragmentário,
descontínuo e acidental” (SOARES; MIRANDA, 2009, p.412). Para Guattari, a
subjetividade seria produzida no registro do social, da mesma forma que a
linguagem o seria. Assim, os indivíduos, em suas existências particulares, viveriam
algo essencialmente social. Diferentemente de uma ideia recorrente, não seria o
social a resultante do somatório de indivíduos: “Penso, ao contrário, que é a
subjetividade individual que resulta de um entrecruzamento de determinações
coletivas de várias espécies, não só sociais, mas econômicas, tecnológicas, de
mídia, etc.” (GUATTARI; ROLNIK, 1986, p.34).
Esta maneira de abordar as tensões entre individual e social, expressa, ainda,
uma forma peculiar de compreender a dimensão subjetiva no sistema que Guattari e
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Rolnik (1986) denominam de capitalístico2. O referencial marxista, com a utilização
de termos como produção, economia produtiva, é reapropriado a partir de outra
ótica. Não há distinção entre infraestrutura econômica e superestrutura ideológica.
As relações de produção de subjetividade estariam imbricadas às relações de
produção econômica. Procurando ir além do conceito de ideologia, e de
superestrutura, para o autor, não se trata apenas de se ater ao âmbito das ideias,
das representações, mas de observar as conexões entre o mundo da produção
econômica e as instâncias psíquicas que definem formas de ser, estar e pensar o
mundo.
Como se verá a seguir, a negação da ideia de um sujeito puro, com sua
essência, e a afirmação de uma subjetividade produzida, permitem formular uma
visão própria de cognição, e mais especificamente de aprendizagem.

1.2 Cognição e aprendizagem reinventa

Em diversas produções na área da psicologia podem ser encontradas
definições de aprendizagem, como a que se segue:
Aprendizagem comumente refere-se à modificação do comportamento
através da experiência. [...] Enquanto caminhamos por uma rua,
continuamente modificamos nosso comportamento em resposta ao ambiente.
Entretanto, enquanto estávamos caminhando pela rua mal tínhamos
consciência de que estávamos aprendendo algo (LINDZEY;HALL;
THOMPSON, 1977, p.176-177).

Este trecho evidencia uma visão de aprendizagem como uma resposta
comportamental imediata a uma situação. Outras abordagens privilegiam os
processos internos. Lomônaco (1984, p.6), por exemplo, refere-se a autores que
compreendem aprendizagem como: “uma mudança relativamente estável num
estado interno do organismo, resultante de prática ou experiência anterior, que
constitui condição necessária, mas não suficiente, para que o desempenho ocorra”.
Ao privilegiar aspectos internos ou externos, há, na maioria destas
abordagens, uma polarização sujeito-objeto. Enfatizam uma compreensão de
2

Capitalístico, e não, capitalista, por incluir também os países do socialismo burocrático (URSS, à
época em que Felix Guattari escreveu).
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aprendizagem como resolução de problemas, pois têm por pressuposto que há um
“mundo dado que apenas representamos, que coloca os problemas que devemos
solucionar e ao qual devemos nos adaptar” (KASTRUP; TEDESCO; PASSOS, 2008,
p.13).
A partir de outra ótica, Kastrup (2007) desenvolve a discussão sobre
processos cognitivos levando em conta a ideia de produção de subjetividade, ao
invés daquela de sujeito de conhecimento. Em seu livro “A invenção de si e do
mundo: uma introdução do tempo e do coletivo no estudo da cognição”, a autora
discute a possibilidade de se postular uma psicologia da invenção. Importante
ressaltar que o termo invenção não é utilizado aqui na acepção mais corriqueira, no
sentido de solução criativa para um problema ou como algo que se concebe de
forma surpreendente “do nada”. Portanto, não se trata de postular uma inteligência
específica em que “O pensamento criativo é o pensamento que resulta na
descoberta de novas ou melhores soluções para um problema” (LINDZEY: HALL:
THOMPSON, 1977, p.285). Invenção é compreendida por Kastrup (2007, p.65)
como: “a potência que a cognição tem de diferir de si mesma, de transpor seus
próprios limites”. Encontramos também em Varela, Thompson e Rosch (2003, p.
156) a ideia de que o senso comum, aqui compreendido como os processos
cognitivos que nos permitem desempenhar nossas atividades do dia-a-dia, está
associado a uma cognição criativa:
De fato, se desejamos recuperar o senso comum, então devemos inverter a
atitude representacionista e tratar o conhecimento dependente do contexto
não como um artefato residual que pode ser progressivamente eliminado pela
descoberta de regras mais sofisticadas, mas como, na verdade, a própria
essência da cognição criativa.

Para desenvolver a ideia de cognição inventiva 3 , a autora inicialmente vai
referir-se a diferentes sistemas da psicologia que se estruturaram em relação aos
estudos da cognição. Analisando o construtivismo de Piaget (1973) e o gestaltismo,
constata que a cognição é vista por estas vertentes como uma invariante, não se
prevendo, portanto, lugar para o domínio da invenção, do inesperado, do não
previsível. A lógica dominante nestes sistemas é a compreensão da cognição como
mero reconhecimento, perspectiva que Kastrup denomina como de recognição.
3

Para este fim, Virginia Kastrup recorre a diversos autores associados a contextos, interesses e
abordagens distintas. Neste subitem nos deteremos nas contribuições de Gilles Deleuze, Francisco
Varela e seus pares.

22

Assim, em relação ao trabalho de Piaget, a autora afirma que este “configura um
construtivismo de caminho necessário, transforma a questão da invenção num
problema de desenvolvimento cognitivo” (KASTRUP, 2007, p.24).
Também Varela, Thompson e Rosch (2003, p.180), consideram Piaget como
“um teórico objetivista que postula seu objeto de estudo, a criança, como um agente
atuante, mas um agente atuante que evolui inexoravelmente para um teórico
objetivista”. Ao mesmo tempo, estes autores reconhecem o pioneirismo da obra de
Piaget na compreensão da construção do conhecimento, que se daria a partir do
desenvolvimento de determinadas estruturas cognitivas por meio da ação. Esta
compreensão contribuirá para a formulação do conceito, que será visto mais adiante,
de enação4, proposto por Varela (2003).
O construtivismo piagetiano5 , ao buscar compreender como a cognição se
desenvolve em direção a um pensamento abstrato, tem como horizonte de estudo a
inteligência, a adaptação ao mundo, e não o pensamento, compreendido como
invenção. O sujeito, em Piaget, é o sujeito epistêmico. Seu modelo está voltado para
compreender uma forma de conhecer específica, o raciocínio lógico-matemático.
Constata-se então que pensamento e inteligência podem assumir conotações
diferentes: o primeiro seria da ordem da singularidade, da maneira própria de lidar
com o conhecimento, enquanto que “A função da inteligência [...] é dar conta das
significações estabelecidas, organizar a utilidade, produzir instrumentos eficazes”
(ULPIANO,1993).
Observa-se então que os processos cognitivos não podem ser naturalizados,
sua compreensão possui uma história, que está sujeita a transformações. A partir do
trabalho inventivo de Virgínia Kastrup, o estudo sobre a invenção na cognição vai se
direcionar para o tema da aprendizagem. Baseando-se em Deleuze (2006), a autora
critica a visão de aprendizagem apenas como a passagem entre não-saber e saber :
É certo que
diferencial e
universal. A
continuidade
p.225).

a aprendizagem conduz a um saber, mas este é singular,
provisório, não gera a ilusão de uma lei transcendente e
aprendizagem não cessa com o saber, não obstaculiza a
do processo de diferenciação de si mesmo (KASTRUP, 2007,

4

Os termos enação e enatuar são neologismos em português e referem-se ao verbo to enact. Este é
utilizado na área jurídica com o sentido de colocar em cena ou fazer existir (KASTRUP, 2015). Em
algumas traduções (VARELA; THOMPSON; ROSCH, 2003), o termo aparece como atuação.

5

O modelo de desenvolvimento, como abordado na teoria piagetiana, será discutido no Capítulo IV.
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A partir da ideia de uma circularidade inventiva, a aprendizagem,
compreendida como a cognição em movimento, passa então a ser abordada no
subitem a seguir.

1.2.1 Aprendizagem como problematização e sedimentação

Pensar a aprendizagem a partir da situação de um viajante em terra
estrangeira (KASTRUP, 2001) favorece a compreensão de uma concepção de
aprendizagem inventiva. Os desafios com os quais o viajante se depara, perturba a
maneira até então usual de lidar com o cotidiano e o instigam a encontrar novas
formas de viver. Ao mesmo tempo, é possível que este viajante, no seu retorno,
experimente um estranhamento em relação ao seu lugar de origem, até então
familiar.
Pode-se depreender desta situação que a aprendizagem somente se dá a
partir de uma condição perturbadora, identificada por quem aprende como tal.
Assim, “a aprendizagem começa quando não reconhecemos, mas, ao contrário,
estranhamos,

problematizamos”

(KASTRUP,

2001,

p.18).

A

aprendizagem,

compreendida como inventiva, assume então um movimento circular, em que
repetições, reinvenções, apontam para um constante recomeço. O caráter de
imprevisibilidade da aprendizagem está, portanto, associado a esta circularidade
inventiva (KASTRUP, 2001).
A maneira como a cognição se organiza, seu movimento de idas e vindas,
remete à questão da relação organismo/meio, que desenvolvida por Maturana e
Varela (2011) contribui para a concepção de aprendizagem aqui apresentada. Estes
autores, interessados em estabelecer o que define o ser vivo em sua especificidade,
inicialmente vão estudar a cognição de maneira mais ampla, não se detendo de
forma exclusiva nos seres humanos 6 . Segundo eles, todo ser vivo tem uma
organização autopoiética, isto é, possui a capacidade de produzir continuamente a si
mesmo. Assim, não há separação entre produtor e produto, pois “O ser e o fazer de
6

Obras posteriores com a participação de Varela (Depraz; Varela; Vermersch, 2003; Varela,
Thompson, Rosh, 2003) por nós estudadas, associam os estudos da biologia do conhecimento à
fenomenologia e contribuem também para a discussão sobre aprendizagem.
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uma unidade autopoiética são inseparáveis, e isto constitui seu modo específico de
organização” (MATURANA; VARELA, 2001, p.57). O funcionamento autopoiético
estabelece uma forma própria de relacionamento com o meio, determinando o que
poderá influenciá-lo e como se dará esta influência. Há, portanto, autonomia, de
alguma maneira em relação ao mundo, mas não independência.
A caracterização do ser vivo como autopoiético auxilia na compreensão da
ideia de uma cognição inventiva, e permite retomar a discussão sobre o conceito de
aprendizagem. Na posição de observadores, temos a propensão a entender os
processos cognitivos como consequência das informações ou estímulos captados
diretamente do ambiente7. Mas a partir da concepção desenvolvida por Maturana e
Varela (2011), constata-se que não é possível nos limitarmos a compreender a
relação sujeito-mundo partindo do princípio de que há uma influência imediata do
meio sobre o organismo. Assim, como destaca Sancovschi (2005), a teoria da
autopoiese vai se contrapor a um modelo ambientalista determinista, ao apresentar
uma concepção circular inventiva.
A aprendizagem é então mais do que adaptação ao meio, ou representação
deste. Ao invés de trabalhar com a ideia de evolução como adaptação, Maturana e
Varela (2011, p.131-132) abordam a evolução como deriva natural:
A evolução se parece mais com um escultor vagabundo, que passeia pelo
mundo e recolhe um barbante aqui, um pedaço de lata ali, um fragmento de
madeira acolá, e os junta de maneira que sua estrutura e circunstância
permitem, sem mais motivos do que o de poder reuni-los. E assim, em seu
vagabundear vão sendo produzidas formas intricadas, compostas de partes
harmonicamente interconectadas que não são produto de um projeto, mas
da deriva natural.

No encontro entre organismo e meio há alterações mútuas. É o que Maturana
e Varela (2011) chamam de acoplamento estrutural. É uma relação sem mediação,
em que organismo e meio se relacionam sem perder suas características
autopoiéticas. A ideia de acoplamento, referida à aprendizagem, faz com que esta
seja compreendida não como a apreensão de um conhecimento abstrato, uma
representação,

mas

como

uma

forma

corporificada

de

conhecimento.

O

acoplamento ocorre, no dizer de Varela, a partir do breakdown, que “representa a

7

Esta afirmativa alerta para as limitações de se pensar o desempenho observável como expressão
direta do que se passa na “mente”.
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experiência de ruptura, de quebra, ou ainda de perda de sentido que pode aparecer
no interior de uma experiência cognitiva” (SANCOVSCHI, 2005, p. 48)8. Assim, o
acoplamento, do ponto de vista do aprendiz, “aparece como uma conquista que é
ela própria resultado de uma aprendizagem (SANCOVSCHI, 2005, p.54). Neste
sentido, pode-se compreender o breakdown como uma problematização9.
A coemergência entre sujeito e mundo é então uma maneira expressiva de
indicar o sentido que se pode dar ao processo de aprendizagem, o que nos remete
às noções, já mencionadas, de rizoma e de produção de subjetividade 10. A partir
deste ponto de vista, as perturbações só afetam os organismos de determinada
maneira, em função das suas próprias características:
não são as variações do meio, vistas pelo observador, que determinam a
trajetória evolutiva das diferentes linhagens. É o curso que segue a
conservação do acoplamento estrutural dos organismos em seu próprio
meio (nicho), que eles definem e cujas variações podem passar inadvertidas
ao observador (MATURANA; VARELA, 2011, p.128).

Estas experiências de perturbação, que operam transformações, redundam
em novas maneiras de organização, em aprendizagens. Importante destacar que,
nesta abordagem, o que está em jogo, mais do que solucionar problemas dados, a
partir de uma visão de aprendizagem como mera reação a estímulos ou
informações, é a capacidade do aprendiz de criar suas questões, inventar
problemas: “A maior habilidade da cognição viva, entretanto, consiste em ser capaz
de colocar, dentro de amplos limites, as questões relevantes que precisam ser
abordadas a cada momento” (VARELA; THOMPSON; ROSCH, 2003, p.153).
O lidar com a novidade, com a surpresa, é uma das dimensões da
aprendizagem, mas outras facetas se apresentam neste processo. Deleuze
compreende que “aprender é considerar uma matéria ou um objeto como se estes
emitissem signos a serem decifrados” (KASTRUP, 2001, p.20).

O signo, neste

8

O conceito de breakdown lembra o de desequilibração em Jean Piaget, mas a maneira como este
autor compreende a tendência do organismo à adaptação ao meio, por intermédio da equilibração,
distancia-se da proposta de Maturana e Varela (2001), que, como visto, trabalham com a noção de
evolução como deriva natural.

9

O termo problematização é empregado por Kastrup a partir de uma visão bergsoniana,
aproximando-se do conceito de breakdown. Problematização também é empregado por Freire
(1987). No Capítulo III procedemos a uma discussão sobre as diferentes acepções deste termo.

10

Encontramos em Guattari (1992) e em Kastrup (2008) aproximações entre a ideia de produção de
subjetividade e a noção de autopoiese.

26

contexto, não se restringe ao universo linguístico, e se amplia ao universo dos
objetos, das matérias, das pessoas. O desenvolvimento da sensibilidade em relação
a este universo é que expressaria a aprendizagem. Por exemplo, na aprendizagem
da arte culinária está em jogo a sensibilidade aos odores, texturas, cores dos
alimentos; a aprendizagem da marcenaria pressuporia sensibilidade aos signos da
madeira (KASTRUP, 2001, p.20). A sensibilidade do artista em relação aos signos
de determinada matéria é o parâmetro para a reflexão de Deleuze sobre
aprendizagem. Os signos artísticos, por sua fluidez, não podendo se reduzir a um
sentido objetivo, e nem tampouco unicamente a um sentido subjetivo, expressam a
possibilidade de aprendizagem inventiva por meio de uma zona intermediária. A
sensibilidade aos signos, ser tocado por eles, é um modo de abertura para um
problema.
Aprender pode ser entendido então como “ser capaz de problematizar a partir
do contato com uma matéria fluida, portadora de diferença e que não se confunde
com o mundo dos objetos e das formas” (KASTRUP, 2005, p.1277). Esta
aprendizagem não se dá apenas a partir de encontros fortuitos, ela exige disciplina
no lidar com as matérias. Não se trata somente de se deixar levar pelo acaso, pelos
movimentos espontâneos:
O caráter paradoxal da aprendizagem inventiva é que, além de exigir o
„perder tempo‟ e a errância, ela envolve também, e de modo inelutável, um
trabalho, uma repetição, uma disciplina, uma série de experiências e
práticas que resultam na formação de hábitos e competências específicas
(KASTRUP, 2005, p.24).

A disciplina é, portanto, um dos aspectos envolvidos na aprendizagem, que
“é entendida como cultivo, o que procura ressaltar que ela resulta no aumento da
força e da potência que já existe na cognição” (KASTRUP, 2005, p.1278) 11. Isto é,
existem já disponíveis possibilidades que necessitam de cultivo, de exercício, de
disciplina:
Cantores não necessitam criar seu aparato vocal, mas precisam criar, a
partir deste aparato, o hábil instrumento que permite a eles cantar. Pianistas
não necessitam construir mãos para tocar, mas eles levam anos criando as
mãos de um pianista [...] (DEPRAZ, VARELA, VERMERSCH, 2002, p.98).

11

Em Vigotski encontramos também que: “O homem é pleno a cada minuto de possibilidades não
realizadas” (VIGOTSKI, 1994 apud CLOT, 2002, p.10).
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A ideia de aprendizagem como cultivo pressupõe a corporificação do
conhecimento. A aprendizagem não se limita a uma atividade intelectual, implica na
produção de uma relação do corpo com o mundo. Varela, Thompson e Rosch
(2003), ao desenvolverem o conceito de enação, vão explicitar esta ideia de um
conhecer encarnado12. Assim, a cognição se constrói a partir da constante relação
com o mundo, não se reduzindo a um esforço intelectual de adaptação a este:
a cognição não é a representação de um mundo preconcebido por uma
mente preconcebida, ao contrário, é atuação de um mundo e uma mente
com base em uma história de diversidade de ações desempenhadas por um
ser no mundo (VARELA; THOMPSON; ROSCH, 2003, p.26).

Propõe-se então uma abordagem dos processos cognitivos que evita as
concepções de conhecimento como representação ou projeção do sujeito sobre o
mundo: “Nossa intenção é desviar inteiramente desta geografia lógica do interno
versus externo, abordando a cognição não como recuperação ou projeção, mas
como ação incorporada” (VARELA; THOMPSON; ROSCH, 2003, p.177).
A concepção de invenção de mundos, ao invés de adaptação ao mundo, está
aqui presente. É importante então resgatar o sentido deste conceito. Ele foi definido,
no início deste subitem, não simplesmente como novidade, mas como a capacidade
de diferir de si mesmo. Recorrendo à origem etimológica da palavra invenção
(invenire, compor com restos arqueológicos), Kastrup (2007, p.1278) compreende
então que “Inventar é garimpar algo que restava escondido, oculto, mas que após
serem removidas as camadas históricas que o encobriam, revela-se como estando
lá”. Portanto, a partir do ponto de vista da invenção, os processos de aprendizagem,
além de tratarem da novidade, lidam com o que já estava lá.
Nesta abordagem, propõe-se um entendimento da cognição que dialoga com
o conceito de produção de subjetividade. Este, como já visto, pressupõe a ideia de
que sujeitos são também produzidos. Assim, a cognição, por meio da ação (enação),
é um contínuo processo de invenção de mundos, e concomitantemente invenção de
si13. A aprendizagem pode ser compreendida então como a própria produção de

12

O conceito de enação foi formulado por Francisco Varela posteriormente ao de autopoiese, pois
para este autor “era preciso enfatizar mais o aspecto de co-engendramento organismo-meio, bem
como o aspecto de corporificação do conhecimento” (SANCOVSCHI, 2005, p.24).
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subjetividade (KASTRUP, 2001), quando aquele que aprende, experimenta novas
situações que o transformam de maneira imprevisível, e, ao mesmo tempo, aciona
mecanismos de sedimentação de conhecimentos (KASTRUP, 2005).
Os autores aqui estudados, ao compreenderem aprendizagem como criação,
não por acaso utilizam vários exemplos que fazem menção à atividade artística: do
pianista, do cantor, do escultor e também do cozinheiro, ao praticar a arte culinária.
Em uma passagem de Varela, Thompson e Rosch (1991) também encontramos
referência à aprendizagem da flauta. Kastrup, no artigo “Aprendizagem, arte e
invenção”, como o nome indica, dá destaque a esta relação, e cita Deleuze, que
afirma que “a arte é o destino inconsciente do aprendiz” (DELEUZE, 1987 apud
KASTRUP, 2001, p.19). Na perspectiva destes autores, a aprendizagem ganha um
sentido que vai além da aquisição de hábitos ou de informações, e que sugere uma
capacidade de experimentação, a partir de uma ação incorporada, estabelecendo
uma sensibilidade a determinados signos.

1.2.2 Aprendizagem e atenção

Ao se pensar a aprendizagem a partir da cognição inventiva, um ponto a se
destacar ainda é o referente à questão da atenção. Sobretudo nas situações
escolares, comumente o “prestar atenção” é compreendido como um dos principais
pré-requisitos para que a aprendizagem ocorra. Espera-se que o aluno concentre-se
em sua tarefa, direcionando sua atenção para captar determinadas informações.
Ampliando a compreensão das relações entre aprendizagem e atenção, Kastrup
(2004, p.14) assinala que “O prestar atenção é apenas um dos atos de um processo
complexo, que inclui modulações da cognição e da própria intencionalidade da
consciência”. Assim, além de uma atenção focada, identifica-se também uma
atenção aberta e concentrada, disponível ao que pode surgir, não estando presa aos
padrões dos pensamentos e posturas habituais (VARELA; THOMPSON; ROSCH,
2003). Suspende-se então a atitude recognitiva. É esta suspensão que vai
13

Ostrower (1977, p.51), pintora e teórica da arte, referindo-se ao processo de criação, já afirmava
que “ao seguir certos rumos a fim de configurar uma matéria, o próprio homem com isso se
configura.”.
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possibilitar que processos inventivos se manifestem, ao se deixarem afetar pelo não
previsto. Neste sentido, a consciência não funciona apenas a partir de uma
intencionalidade do eu.
As associações, os pensamentos difusos, que surgem durante uma aula, e
que são comumente compreendidos como distração, relacionam-se a este tipo de
atenção concentrada e aberta, podendo gerar uma postura propícia à aprendizagem
inventiva (KASTRUP, 2012). Mas não basta identificar uma outra maneira de
funcionamento da atenção, é preciso pensar estratégias para uma aprendizagem da
atenção. Kastrup (2004, p.11) observa que a experiência estética pode ser um
caminho: “O acontecimento estético tem a propriedade de gerar uma experiência
não antecipável, uma surpresa, que desativa a atitude recognitiva e instala um
estado de exceção”.
As relações entre aprendizagem e atenção nos dão pistas para pensar a
cognição inventiva no campo da educação. Encontramos em Nardin e Sordi (2007)
reflexões sobre o tema. A partir da observação, em sala de aula, de crianças da
primeira série do Ensino Fundamental, as autoras discutem as relações entre
práticas pedagógicas e modos de atenção. Analisam posturas distintas de duas
professoras em relação ao movimento de atenção dos alunos. Diante de
determinada tarefa, um aluno dá uma resposta não prevista. A professora não
acolhe este processo inventivo do aluno, que é interpretado como desatenção, e
insiste em fazer o aluno chegar à resposta que ela deseja ouvir, procurando manter
o regime atencional da recognição. Neste contexto, o que interessa é a atenção
focada. Em uma situação distinta observada em sala de aula, outra professora
preocupa-se em saber como as crianças realizaram determinada tarefa, e acolhe a
resposta que foge ao esperado. Dá prosseguimento à aula, compartilhando com os
outros alunos a novidade apresentada pelo colega. Ao sair do lugar de alguém que
tem que transmitir informações, a professora coloca-se aberta para captar o
inesperado, isto é, os processos inventivos dos alunos. Assim, determinado regime
atencional da professora possibilita que ocorram experiências de problematização
na sala de aula.
Em outro texto, Nardin e Sordi (2009, p.106), referindo-se ainda as suas
observações em sala de aula, concluem que:
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as chances de cultivar uma atenção concentrada e aberta crescem muito
quando o espaço pedagógico promove situações em que se exercita o
pensar sobre o pensamento. Tal exercício mobiliza uma atenção aberta a
experiências não recognitivas, de estranhamento, de problematização,
novas e inéditas, que atuam num plano de forças e não no plano da
recognição.

Caberia às práticas escolares construírem um ambiente que acolhesse
também as situações de breakdown

14

dos alunos, o que permitiria que a

aprendizagem inventiva ocorresse. Este ambiente, baseado em uma comunicação
dialógica interacional, possibilitaria que a atenção se voltasse não apenas para o
que se aprende, mas também para o próprio pensamento.
Encontramos também em Sancovschi e Kastrup (2013) a discussão sobre a
aprendizagem da atenção, neste caso voltada para as práticas de estudo de alunos
de graduação de psicologia na contemporaneidade. As autoras observam que o
estudo pode estar relacionado a regimes atencionais distintos. O estudante vigilante
estaria voltado para a performance e para a solução de problemas. Outra situação
seria a, que poderíamos chamar, do estudante curioso, em que predomina a
valorização do pensamento, da problematização e da experiência. Assim, “Do ponto
de vista da experiência, o importante não é detectar o alvo, mas sustentar a atenção
a fim de deixar-se afetar pelo texto ou por qualquer outro material de estudo”
(SANCOVSCHI; KASTRUP, 2013, p.195).
Práticas de estudo, e também, práticas pedagógicas, podem estar, portanto,
associadas a diferentes regimes de atenção. É possível, então, compreender que as
relações entre aprendizagem e atenção podem se dar a partir de diferentes políticas
cognitivas (KASTRUP, 2007), isto é a partir de distintas maneiras de abordar o ato
de conhecer: a política da recognição que aposta em uma correspondência entre o
conhecimento e uma realidade dada; e a política da invenção, que se abriria a outras
experiências cognitivas, não se limitando ao reconhecimento do pré-existente. Estas
formas de cognição coexistiriam.
Assim, em relação à aprendizagem de adultos, objeto de nosso estudo,
indagamos: que políticas cognitivas podem estar em jogo no ensino destes adultos?
Como pensar a aprendizagem de adultos que retornam à escola a partir da
perspectiva da cognição inventiva? Para iniciar a reflexão sobre estas questões, no

14

O breakdown, como já observado, é um momento de ruptura no fluxo do pensamento, é a perda de
sentido no decorrer de uma situação cognitiva.
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subitem a seguir vamos nos deter na análise do relato de uma visita de alunos,
Agentes Comunitários de Saúde, a uma instituição cultural. A questão da
experiência estética está presente neste relato, aproximando mais uma vez o tema
da aprendizagem ao da arte.

1.3 Agentes Comunitários de Saúde visitam uma exposição de fotografias

No decorrer do curso de formação dos Agentes Comunitários de Saúde15, no
componente curricular denominado “Eixo Educação e Saúde”, do qual participei
como professora, foi realizada uma visita ao Instituto Moreira Salles, no Rio de
Janeiro. Este instituto apresentava a exposição “Modernidades fotográficas: 19401964”, com trabalhos de quatro fotógrafos16 que abordam variados temas referentes
ao Brasil neste período. O espaço, uma bela casa dos anos 50 em estilo
arquitetônico moderno, e seus jardins, também foi objeto da visita . Tendo sido
agendada previamente, a visita foi guiada por mediadores especializados no
trabalho educativo voltado para a arte17.
Tinha-se por objetivo possibilitar que os alunos participassem de uma visita
guiada, de modo que pudessem refletir sobre as relações entre educação, cultura e
saúde. Participar desta visita possibilitaria, ainda, que, a partir da observação da
postura educativa dos mediadores, pudéssemos discutir com os alunos sobre as
diferentes maneiras de se realizar um trabalho educativo. Além disto, interessava-

15

No Capítulo III será feita uma breve apresentação do Curso Técnico de Agente Comunitário de
Saúde (CTACS) da Escola Politécnica de Saúde (EPSJV).

16

José Medeiros, Thomaz Farkas, Marcel Gautherot e Hans Gunter Flieg, artistas envolvidos com o
movimento da fotografia moderna no Brasil.

17

O Instituto Moreira Salles (http://www.ims.com.br/ims/instituto/historia) é uma instituição cultural,
sustentada pela iniciativa privada, e abrange áreas como fotografia, cinema, música, literatura e
iconografia. Este instituto está presente nas cidades de Poços de Caldas (MG), São Paulo e Rio de
Janeiro. O IMS do Rio de Janeiro localiza-se na casa que foi residência da família Moreira Salles. A
construção foi projetada por Olavo Redig de Campos e os jardins concebidos por Roberto Burle
Marx.
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nos propiciar a eles o acesso a um tipo de espaço cultural pouco conhecido pela
maioria. Sabe-se que as cidades têm suas demarcações sociais, e este tipo de
equipamento cultural não costuma ser acessível às classes populares.
Antes da visita à exposição fotográfica e aos jardins da casa, os mediadores
propuseram uma roda de conversa para discussão sobre o sentido de cultura.
Também propuseram a utilização de formas vazadas. Foram entregues, a cada um
de nós, retângulos vazados, instigando-nos a mirar o nosso entorno a partir desta
espécie de moldura, que manuseávamos escolhendo o que olhar e como olhar.
A partir desta perspectiva, gerou-se uma postura de observação da própria
observação, que se propagou durante toda a visita. Os mediadores instigaram os
alunos a perceberem os diferentes olhares dos fotógrafos, além de pensarem no
sentido daquelas fotografias para si mesmos. A beleza das imagens, retratando de
forma digna estratos da população brasileira, como negros e índios, que em muitas
ocasiões são desvalorizados, teve um efeito importante sobre os alunos. Alguns
deles ficaram impactados e orgulhosos ao verem as casas de palafitas de seu bairro
retratadas em um espaço valorizado, como o Instituto Moreira Sales: “Fiquei muito
emocionada ao ver minha área fotografada em um lugar tão elegante e importante
para a cidade do Rio de Janeiro; foi emoção pura”, disse Rosa.18
Ver o que é familiar abordado em outro espaço e a partir de um olhar diverso
cria um distanciamento, e um interesse, que pode ser um caminho para
aprendizagens. Uma referência de Freire (1982) a sua experiência nos Círculos de
Cultura de São Tomé e Príncipe, na África, estabelece também esta relação entre
distanciamento e aprendizagem. O autor nos conta a surpresa dos alfabetizandos ao
constatarem que a imagem utilizada durante este Círculo de Cultura era a mesma
que viam pela janela, isto é, Monte Mário, seu povoado. Nas palavras do autor: “No
Círculo de Cultura, naquela tarde, estavam tendo uma experiência diferente:
„rompiam‟ a sua „intimidade‟ estreita com Monte Mário e punham-se diante do
pequeno mundo da sua cotidianidade como sujeitos observadores” (FREIRE, 1982,
p.81). O distanciamento, o “rompimento com a intimidade”, ao suscitar um
estranhamento, possibilita aprendizagens.
Nesta mesma perspectiva, a visita guiada à exposição, ao permitir constatar
que o que vemos depende da forma como vemos, possibilitou esta condição de

18

Todos os nomes dos alunos são fictícios.
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estranhamento, que podemos associar ao conceito de breakdown acima referido. Ao
término da atividade, a mediadora indagou aos alunos sobre suas impressões em
relação à visita. Pedro associou a experiência vivida na exposição com as visitas
domiciliares que realiza como Agente Comunitário de Saúde, quando “cada porta
que se abre na visita é uma imagem diferente que se vê”. Tania observou que
“trabalhar com saúde não é só trabalhar com doença”, e que a visita ajudou-a a
compreender a importância do acesso a espaços culturais para o bem-estar dos
usuários do Sistema Único de Saúde com quem trabalham.
Além do impacto provocado pela visita à exposição, e ao espaço do Instituto,
gerando sentimentos de surpresa e de encantamento,

houve também a

possibilidade de reconhecer-se possuidor de conhecimentos que interessam aos
outros, e que podem, portanto, ser socializados. Diante de uma fotografia que
apresentava um ritual de umbanda, Vera, adepta desta religião, pôde explicar, à
mediadora e aos colegas, detalhes desta imagem, como, o motivo pelo qual as
pessoas retratadas tinham as cabeças raspadas. A aluna pôde sair da postura de
ouvinte, para também assumir o papel de quem tem conhecimentos a expor.
Pode-se afirmar que a visita realizada ao Instituto Moreira Salles permitiu que
os Agentes Comunitários de Saúde experimentassem situações de aprendizagem.
Para tanto, a atuação dos mediadores suscitou nos visitantes, não uma atitude
recognitiva, mas uma postura de atenção concentrada e aberta, permitindo que
vivenciassem uma experiência estética. Discutindo a relação entre cognição
inventiva e experiência estética. Kastrup (2010, p.41) afirma que: “a experiência
estética é uma experiência de breakdown, no sentido em que ela nos desloca e nos
faz pensar”. Este tipo de experiência é compreendido não somente como aquele
propiciado pela vivência artística, mas por qualquer situação vivida “como uma
experiência especial, que faz com que a vida não se apresente como uma corrente
homogênea e uniforme de fatos banais” (KASTRUP, 2010, p.39). A experiência
estética pode se apresentar então ao visitante de uma exposição, a um viajante em
terras estrangeiras, ou mesmo ao aluno em sua aprendizagem inventiva.
Depois da ida ao Instituto Moreira Salles, em sala de aula, foram
apresentadas aos alunos formas vazadas, semelhantes as que usaram na atividade
no museu. A proposta era que, para realizarem uma avaliação do Eixo, olhassem, a
partir destas formas, para um mural que montamos com palavras e imagens
referentes aos temas então trabalhados. Uma aluna brincou de fotografar as colegas
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segurando as formas vazadas, criando um efeito interessante de formas dentro de
formas. O manuseio deste material potencializou o que já vinham experimentando
na visita. Foi um momento significativo, em que vivências como poder brincar com
as imagens, valorizar a beleza, poder se divertir, sentir-se valorizado, misturavamse, possibilitando aos alunos pensarem também de maneira diferente sobre seu
trabalho e sua vida. Kastrup (2001, p.20) afirma que: “Quando somos tocados pelo
signo, pela diferença, temos uma experiência de problematização, de invenção de
problema. Só a partir daí ocorre a busca de solução e de sentido”. Este ambiente
descontraído manteve-se no momento seguinte da aula em que os alunos foram
solicitados a realizar uma avaliação em grupo da visita, e em seguida
individualmente por escrito, relacionando-a com os temas trabalhados em sala de
aula durante o Eixo.
A experiência estética, vivida na visita ao Instituto Moreira Salles e prolongada
em sala de aula, possibilitou aos alunos a abertura para novas compreensões sobre
si mesmos. Kastrup (2005, p.193), ao discutir os conceitos de atenção a si e
produção de subjetividade a partir de uma oficina de cerâmica para pessoas com
deficiência visual, observa que: “[...] as práticas artísticas, como as experiências
estéticas, acionam processos de cognição inventiva e de produção de subjetividade,
engendrando domínios cognitivos e novos territórios existenciais.”.
Assim, as relações que os alunos puderam estabelecer entre educação,
cultura e saúde, estavam interligadas às reflexões sobre sua própria condição de
vida. A constatação de que existe um universo cultural, com equipamentos gratuitos,
aos quais a população mais pobre tem pouco acesso em função das "barreiras
sociais", possibilitou pensar sobre limites e possibilidades da sua condição social.
Nara observou que pouco aproveita dos espaços culturais da cidade, não porque
não queira, mas porque não há oportunidades iguais para todos: “moro longe do
lazer, é caro pagar o transporte e não tenho com quem deixar os filhos. Nos fins de
semana tenho que cuidar da casa, não tenho quem me ajude”. Ao mesmo tempo, a
aluna expressou o desejo de romper com estas barreiras, organizando-se para levar
as pessoas com quem trabalha nestes espaços, bem como ir com a própria família.
Nara escreve:
Vejo que vivo em uma comunidade que tem muros „invisíveis‟, mas que
podem ser derrubados através do saber, dos questionamentos e aos
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poucos poderemos acessar este „mundo‟ que está ao meu (nosso) alcance,
mas que é preciso me jogar para acessá-lo.

Poder identificar o acesso aos espaços culturais como um direito a ser
conquistado, e relacionar

este

movimento

de mudança

à

ampliação

do

conhecimento (embora saibamos que não é só o conhecimento que transforma as
condições sociais) assinala um jeito distinto de se olhar.

Transformações

em

relação à maneira de compreender o trabalho também foram mencionadas pelos
alunos. Vera, a aluna que deu explicações à mediadora sobre o ritual de umbanda,
conta como trocou ideias com a enfermeira com quem trabalha, com o intuito de
sugerir realizarem atividades educativas de outra forma, procurando sair do
esquema predominante da prática educativa prescritiva, buscando propiciar maior
participação da população com a qual atuam. Comentário escrito pela aluna:
O Eixo Educação e Saúde nos mostrou que nós precisamos ter um olhar
diferente sobre nossos cadastrados. Nos mostrou que nós temos que ter um
olhar diferente sobre certos assuntos, pensamento e opiniões. A guia nos
fez fazer várias reflexões. Ler e ver várias histórias com as fotos e pensar
como os fotógrafos.

A experiência estética de “pensar como os fotógrafos”, pensar “como um
artista”, proporcionou situações de experimentação e de sensibilização que geraram,
de algum modo, uma postura de problematização. A visita cultural aqui relatada
permitiu que os Agentes Comunitários de Saúde se deslocassem de uma posição
habitual, identificando a provisoriedade dos seus saberes.
Recorrendo novamente à analogia entre a situação do viajante e a condição
de aprendiz, volta-se a lembrar que:
Só quando alguma interação nos tira do óbvio – por exemplo, ao sermos
bruscamente transportados a um meio cultural diferente – e nos permitimos
refletir, é que nos damos conta da imensa quantidade de relações que
tomamos como garantidas [...] A tradição é, ao mesmo tempo que uma
maneira de ver e atuar, uma maneira de ocultar. (MATURANA; VARELA
apud KASTRUP, 1999, p.177)

Possivelmente que uma série de outras atividades desenvolvidas durante o
curso, como as visitas realizadas a partir da “Oficina de Cultura”19, contribuiu para
19

A “Oficina de Cultura” é um componente curricular do CTACS que promove o contato dos alunos
com variados tipos de textos (jornalísticos, literários) e linguagens artísticas, bem como o acesso a
diferentes equipamentos urbanos
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esta postura de “ver diferente”. O mundo social e cultural ao ser visto como variado e
inacabado é um mundo que pode ser compreendido como passível de
transformação.
Ao discutirmos os processos de aprendizagem dos Agentes Comunitários de
Saúde no CTACS, somos conduzidos a nos deter um pouco mais na compreensão
das visitas culturais enquanto estratégias pedagógicas que produzem efeitos nos
alunos. Estas, quando direcionadas a visitas a espaços culturais da cidade, podem
ser compreendidas como dispositivos. O conceito de dispositivo foi originariamente
apresentado por Foucault da seguinte maneira:
[...] um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos,
instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis,
medidas administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas,
morais, filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito são os elementos dos
dispositivos. O dispositivo é a rede que se pode estabelecer entre estes
elementos (FOUCAULT, 1979, p.244).

Na interpretação de Kastrup e Barros (2010, p.90), dispositivos, como uma
oficina de práticas artísticas ou o trabalho clínico, possibilitam processos de criação.
O que caracteriza um dispositivo é sua capacidade de irrupção naquilo que
se encontra bloqueado para a criação, é seu teor de liberdade em se
desfazer dos códigos, que dão a tudo o mesmo sentido. O dispositivo
tensiona, para outro lugar, provoca outros agenciamentos.

No campo da educação, é possível pensar as estratégias curriculares como
dispositivos, que podem tanto mobilizar experiências de transformação quanto de
assujeitamento. Amado (2015, p. 422), ao discutir a formação integrada na
Educação de Jovens e Adultos (EJA), afirma que
O currículo integrado, como dispositivo pedagógico, é composto por práticas
discursivas e não discursivas; induz comportamentos, produz saberes e faz
circular poderes. Os efeitos que provoca animam movimentos em favor de
mudanças, mas também movimentos que lhe são antagônicos.

Certamente que os efeitos produzidos nos alunos por estas visitas culturais
não se dão de forma homogênea. Há alunos que demonstram interesse, que
participam, comentam, e há também os aparentemente alheios aos processos. Além
disto, não há um padrão único de participação: há alunos que têm desembaraço
para se expressar oralmente durante a aula; há os que pouco falam em aula, mas
que por escrito demonstram estar acompanhando e elaborando o que é abordado
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durante o Eixo. E há também os efeitos que não são expressos de imediato pelos
alunos, e aqueles sobre os quais nem o professor, nem o pesquisador terão acesso.
A

aprendizagem,

compreendida

como

processo

de

produção

de

subjetividade, aponta para a transformação operada naquele que aprende: “Toda
aprendizagem inventiva é crítica, no sentido de que concerne aos limites e envolve
sua transposição, impedindo o sujeito de continuar sendo sempre o mesmo”
(KASTRUP, 2001, p.24). As visitas culturais, entendidas aqui como dispositivos
pedagógicos, mobilizaram nos alunos posturas que favorecem o questionamento da
sua condição de vida e de suas práticas profissionais. O trabalho realizado
possibilitou que os alunos problematizassem as relações entre educação, cultura e
saúde, e as maneiras de promover práticas educativas. Pode-se afirmar que estas
experiências, além de tantas outras às quais foge ao nosso controle precisar,
criaram a possibilidade de os alunos “não serem mais os mesmos”.
No decorrer desta tese, retomaremos os conceitos trabalhados neste capítulo,
bem como a reflexão sobre a experiência educativa com os Agentes Comunitários
de Saúde. No capítulo a seguir, direcionaremos a discussão sobre aprendizagem
para as relações entre aprendizagem escolar e pertencimento cultural. Realizamos
também um trabalho de busca de ressonâncias entre a perspectiva de
aprendizagem a partir da cognição inventiva, em Kastrup, e as temáticas trazidas
por Oliveira, quando discute pensamento e cultura.

38

2 ADULTOS, CULTURA E ESCOLARIZAÇÃO

Para prosseguir com nossa reflexão, iniciamos este capítulo recorrendo ainda
aos estudos de Kastrup (2007, p.180-181). Esta autora afirma que:
[...] parece-me que estamos distantes do concreto se não abordamos o fato
de que invenção nem sempre se dá efetivamente, ou seja, que a
inventividade do sistema cognitivo é muitas vezes obstaculizada por um
certo tipo de relação com o senso comum, que impede o fluir da cognição e
a criação de novas formas de conhecer. Que nem sempre se cumpre a
fórmula do aprender a aprender, que assegura a continuidade da invenção
contra a rigidez dos hábitos. Há crianças que não aprendem, pessoas que
não conseguem recriar um mundo, que permanecem enclausuradas em
antigos domínios cognitivos, etc. Não são problemas de adequação a um
ambiente dado, mas problemas que comprometem a invenção de um
mundo.

Pode-se ampliar a série de situações elencadas pela autora, lembrando que
há pessoas adultas que não tiveram acesso à escolaridade no período previsto para
tal, e procuram a escola em outros momentos das suas vidas; há outras que tiveram
uma escolarização precária e, depois de longo período, retornam à escola para
realização de uma formação profissional. Interessa-nos, portanto, pensar o conceito
de aprendizagem inventiva levando em conta a condição de vida de quem aprende.
Ao se pensar, como vimos no Capítulo I, na maior ou menor oportunidade de contato
com determinados signos - no caso em questão, a maior ou menor familiaridade
com a matéria escolar, com conhecimentos próprios à escolarização, com a
expressão escrita - constata-se que é inevitável pensar nos diferentes vetores que
envolvem a aprendizagem destas pessoas adultas. Uma das questões que se
colocam na formação destes adultos, embora não exclusiva à educação neste
período da vida, é a convivência entre saberes distintos: aqueles construídos na
complexidade de experiências e papéis assumidos fora da escola e os saberes a
serem adquiridos na escola.
O presente estudo refere-se à aprendizagem de grupos de adultos em
condições sociais e de escolaridade próprias - adultos trabalhadores que retornam à
escola para finalização da Educação Básica, e adultos em busca de uma formação
técnica. Portanto, para avançar na reflexão, e realizar articulações com os conceitos
sobre aprendizagem até aqui desenvolvidos, é preciso afinar nossa compreensão
sobre os vetores em jogo quando trabalhamos com este grupo de pessoas.

39

2.1 Diálogo com os estudos de Marta Kohl de Oliveira

Marta

Kohl

de

Oliveira

(2009)

produziu

material

expressivo

sobre

desenvolvimento e aprendizagem de adultos e, não por acaso, baseou-se nos
estudos de Vigotski20 (1989) para fazê-lo. A grande importância atribuída pelo autor
russo à dimensão social e cultural nos processos cognitivos permite romper com a
compreensão usual do desenvolvimento como evolutivo e da aprendizagem como
cumulativa, e, consequentemente, dá margem para se pensar a aprendizagem de
adultos que retornam à escola.
Oliveira (2009) discute as relações entre cultura e pensamento, no campo da
reflexão sobre o desenvolvimento cognitivo do adulto. Tomamos como um desafio
relacionar sua obra, que adota a psicologia histórico-cultural como referência, com
as ideias e conceitos sobre aprendizagem com que vimos trabalhando até então 21.

2.1.1 Cognição e cultura, pensamento e escola

O livro de Oliveira (2009), intitulado “Cultura & Psicologia - questões sobre o
desenvolvimento do adulto” é fruto de sua tese de livre-docência, e composto por
textos elaborados no decorrer de vinte e cinco anos de sua trajetória acadêmica.
Para cada parte do livro há uma introdução, em que o material a ser apresentado é
revisitado pela autora. Desta forma, acompanhamos diferentes etapas do seu
trabalho, conduzidos por ela mesma. Pode-se então identificar transformações em
seu pensamento, com mudanças, muitas vezes sutis, de temas e abordagens.
Tomamos suas reflexões como oportunidade de transitar por pontos importantes
relativos à aprendizagem de pessoas adultas. Por este motivo, optamos por dedicar
grande parte do presente capítulo ao estudo deste livro.
20

Em relação à grafia do nome deste autor, optamos por adotar a mesma utilizada por Prestes
(2010), que realizou detalhado estudo sobre a questão da tradução do russo para o português da
obra de Lev Semionovitch Vigotski.

21

Principalmente a partir da década de 90, Oliveira (2006), de forma cada vez mais intensa,
aprofunda seus estudos sobre os princípios da psicologia histórico-cultural, sendo seu trabalho uma
referência importante na divulgação e discussão das ideias de Vigotski no Brasil.
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É necessário destacar que as passagens analisadas a seguir referem-se a
diferentes períodos da obra de Oliveira, e expressam ideias que, ao longo do tempo,
apresentam permanências, oscilações e transformações. Portanto, estas passagens
não são tomadas como expressão definitiva do pensamento da autora. Assim, as
citações não são necessariamente apresentadas em ordem cronológica, mas em
função do nosso interesse por determinada temática 22. Acrescentamos, em seguida
ao ano da publicação do livro, a data em que o texto foi originalmente publicado,
para situar o leitor em relação ao período em que a obra foi produzida. As citações
em que consta apenas o ano de 2009 referem-se às ocasiões em que Oliveira
revisita seus textos.
A autora, ao realizar uma análise retrospectiva de sua obra, identifica duas
vertentes principais do seu trabalho: a primeira relativa ao estudo das relações entre
cultura e formas de pensamento, em que o foco é o funcionamento psicológico do,
assim caracterizado pela autora, adulto pouco escolarizado, e a segunda, referente
às relações entre cultura e desenvolvimento psicológico do adulto em geral. Neste
subitem nos deteremos na primeira vertente.
Oliveira (2009, p.19) afirma que a síntese das indagações que norteiam esta
primeira vertente está na seguinte pergunta: “passar pela escola faz ou não
diferença no funcionamento psicológico dos sujeitos?”. Segundo a autora, a escola,
ao viabilizar o domínio da leitura e da escrita, e o acesso aos conhecimentos
científicos, é um importante espaço de desenvolvimento de formas de pensar
valorizadas pelas sociedades contemporâneas, caracterizadas como “urbanas,
escolarizadas, industrializadas, burocratizadas, marcadas pelo conhecimento
científico e tecnológico e pela forte presença dos meios de comunicação de massa”
(2009, 1995, p.153). O contato com a escrita e a ciência terá consequências nas
formas de pensar das pessoas mais escolarizadas, no que diz respeito, sobretudo, à
capacidade de elaboração cognitiva descontextualizada, isto é, à possibilidade de
operar com abstrações, não dependendo das vivências pessoais concretas ou do
campo imediato das percepções, e aos procedimentos metacognitivos, que seriam a
possibilidade de tomada de consciência do sujeito sobre suas próprias ações
intelectuais. Por conseguinte, a autora afirma que “indivíduos excluídos de uma
relação sistemática com a escrita, com a escola e com a ciência estariam também

22

O critério de organização do livro de Oliveira também é temático e não cronológico.
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excluídos das formas de pensamento „tipicamente letradas‟”. (OLIVEIRA, 2009,1995,
p.161).
Oliveira reconhece os riscos desta assertiva redundar em uma visão
etnocêntrica, em que pessoas mais escolarizadas teriam um modo de pensar
“melhor” do que aquelas não escolarizadas. Por outro lado, considera equivocada a
visão que, ao criticar o etnocentrismo, busca universalizar os processos cognitivos,
desvalorizando o efeito da escolarização nas formas de pensar. Para enfrentar o que
ela denomina de impasse, centra-se na compreensão das relações entre práticas
sociais e desenvolvimento psicológico. Tomando a escola como uma atividade social
particular, aborda-a como um espaço privilegiado de construção de conhecimento,
que se dá, sobretudo, a partir do contato com o sistema de escrita e com a ciência.
Situa a escola como uma prática social valorizada na sociedade letrada, mas não
como a única a promover desenvolvimento psicológico.
A autora dedica-se então a discutir as relações entre escolarização e
desenvolvimento, a partir, segundo sua expressão, de uma “abordagem genética
„forte‟” 23 (2009, 1997, p.210). Esta abordagem, fundamentada nos princípios da
psicologia

histórico-cultural,

destaca

a

intensa

plasticidade

dos processos

psicológicos, que se desenvolvem a partir de práticas interativas gestadas em
diversos contextos sociais: “se o psiquismo é construído, a diferença é resultado
necessário desta construção, e a compreensão das configurações particulares é o
objeto mesmo da investigação em psicologia” (2009, 1997, p. 210). A partir desta
perspectiva, a autora indaga: os adultos estudados “operam de um forma que é
universal ou que é marcada por um pertencimento cultural específica?” (2009,1999b,
p. 204). Assim, à pergunta sobre o lugar da universalidade no desenvolvimento do
pensamento 24 , Oliveira responde a partir de uma perspectiva vigotskiana: a
universalidade estaria na “plasticidade do cérebro como órgão material da atividade
mental” (2009, 1997, p. 47) e na importância do fator cultural no desenvolvimento.

23

A qualificação de “forte” para a abordagem genética seria uma forma de acentuar o aspecto de
construção dos processos de desenvolvimento. Seria uma postulação genética radical. Para a
psicologia histórico-cultural, o psiquismo se constrói ao longo de sua história, de maneira singular, a
partir dos diferentes planos genéticos (filogênese, ontogênese, sociogênese e microgênese). Esta
visão se contrapõe a uma concepção determinista do desenvolvimento.

24

Pergunta formulada por Yves de La Taille à “vigotskianos, wallonianos e piagetianos” (LA
TAILLE,1991).
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Pode-se constatar então que, no decorrer de sua obra, ao se basear na
perspectiva genética “forte”, a autora vai deslocando a discussão sobre o lugar da
escola na formação do pensamento, para uma ênfase maior na complexidade das
relações entre cultura e pensamento. Busca assim escapar de uma perigosa
polarização que poderia se instaurar entre pensamentos de pessoas mais ou menos
escolarizadas. Em um texto em que discute especificamente a questão do
desenvolvimento e da aprendizagem de jovens e adultos, conclui que “não podemos
postular formas homogêneas de funcionamento psicológico para os membros de um
mesmo grupo, já que o desenvolvimento psicológico é, por definição, um processo
de constante transformação e de geração de singularidades” (2009, 1999b, p.224)
Quanto ao papel da escola no desenvolvimento do pensamento, encontramos
ao longo do seu trabalho, uma perspectiva que enfatiza a ruptura entre ciência e
experiência, e, consequentemente, entre saberes escolares e saberes cotidianos.
Segundo a autora, a cultura escolar, ao utilizar uma linguagem própria e exercer
práticas específicas, promove determinadas formas de relação com o conhecimento.
Oliveira (2009, 1996) apresenta como exemplos, o controle da produção cognitiva,
compreendida como a autoinstrução intencional diante de uma tarefa em curso; o
uso de modelos (mapas, fórmulas); a utilização de procedimentos de controle
cognitivo (listas, calendários). Ressalta a importância da intencionalidade do ato
educativo, tendo a escola a função de:
instrumentalizar os indivíduos para serem, por um lado, usuários
competentes do sistema de leitura e escrita, isto é, pessoas plenamente
alfabetizadas, e, por outro lado, capazes de interagir com o conhecimento
acumulado pelas diversas disciplinas científicas e com o modo de construir
conhecimento que é próprio da ciência (OLIVEIRA, 2009, 1996, p.168)

Explicita que assume uma posição diferente daqueles que buscam aproximar
os saberes construídos pelos alunos fora da escola dos desenvolvidos na escola, e
reafirma que:
A escola operaria [...] no plano do novo, do desconhecido e não do familiar.
Esta seria na verdade a própria razão de ser dar instituição escolar: uma
instituição com objetivos específicos, voltada para a realização do que não é
realizado fora dela (OLIVEIRA, 2009-1996, p.170).

Neste sentido, a escola tem por foco, no dizer de Oliveira (2009,1996), o
desenvolvimento

das

competências

intelectuais,

e

por

este

motivo,

o

desenvolvimento de conceitos científicos é objeto de atenção da autora. Tomando
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por base os estudos de Vigotski (1987), diferencia os conceitos científicos,
elaborados a partir do aprendizado sistemático, que possibilitam a independência
em relação à experiência imediata, dos conceitos cotidianos, formados pela
experiência pessoal, cotidiana e concreta. Os conceitos estão constituídos em uma
complexa rede de relações em constante transformação. Assim, o ato educativo, ao
apresentar novos conceitos, deve levar em conta esta complexa dinâmica, em que
cada aluno constrói significado e sentido de forma singular. O caráter dinâmico da
formação de conceitos é, portanto, ressaltado: “não são entidades estáveis,
„possuídas‟ pelos sujeitos, mas sim produtos de processos de construção conjunta
de significações, sempre em transformação.” (OLIVEIRA, 2009, 2004, p.250)25.
No decorrer do trabalho da autora, observamos que a maneira como passa a
discutir o pensamento do adulto, não mais focada no tema do “adulto pouco
escolarizado”, está associada à transformação na forma de compreender o papel da
escola. Oliveira não está mais centrada exclusivamente na escola como espaço
privilegiado de construção de conhecimento, e identifica possibilidades de
desenvolvimento de modos formalizados de pensamento também fora dela (2009,
1997). E ainda, a passagem pela escola não garantiria a todos, da mesma maneira,
o desenvolvimento das formas de conhecimento tipicamente escolarizado: “a escola
terá mais proeminência como lugar de ruptura com o cotidiano quanto mais este
cotidiano estiver afastado e se diferenciar das estruturas conceituais e das
modalidades de pensamento tipicamente escolares” (2009, 2005, p.249).
Assim, a autora tem o cuidado em afirmar que a despeito da constatação do
efeito que o acesso às práticas escolares tem no desenvolvimento psicológico das
pessoas, não se podem compreender como homogêneos os modos de pensamento,
em função da maior ou menor escolarização. Conclui que “uma comparação global
entre escolarizados e não escolarizados não faz sentido” (2009,1996, p.172), pois a
escolarização estaria relacionada a um âmbito específico de competência
intelectual, não abarcando todas as esferas do funcionamento psicológico.
Segundo a autora, variadas dimensões da vida social, não relacionadas
necessariamente à escolaridade, como as religiosas, artísticas, políticas, teriam
efeitos sobre o desenvolvimento psicológico. Refere-se então a atividades realizadas
fora da escola que podem incidir no funcionamento cognitivo, como, por exemplo: o
25

No Capítulo V vamos nos dedicar ao estudo de alguns trabalhos de Vigotski referentes à formação
de conceitos.
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tipo de trabalho, rural ou urbano, individual ou coletivo, com mais ou menos
autonomia; a participação em atividades políticas como as sindicais, as partidárias, e
as relacionadas a movimentos sociais. Destaca a importância da participação em
projetos coletivos, como as atividades políticas, que podem possibilitar o
desenvolvimento cognitivo na medida em que se lida com uma dimensão de reflexão
que transcende àquela imediata da experiência concreta (2009, 1995). A autora
conclui que não se pode postular um papel determinante ao pertencimento cultural,
nem mesmo em relação à escolarização, na medida em que o desenvolvimento
psicológico pressupõe a geração de singularidade:
A escola é então postulada como um lugar de confronto de culturas e de
convivência de sujeitos singulares, com um papel no desenvolvimento
psicológico que dependerá das complexas configurações geradas pela
imersão dos sujeitos em diferentes âmbitos de práticas culturais (OLIVEIRA,
2009, p.150).

O tema da singularidade vai tomando lugar em sua obra. Oliveira recorre,
então, à formulação de Vigotski sobre os quatro planos genéticos envolvidos na
constituição do psiquismo (filogênese, ontogênese, sociogênese e microgênese)26. É
a partir da relação entre estes planos que o desenvolvimento se dará de forma
singular. A autora assume a compreensão da constituição do psiquismo a partir do
plano cultural, afirma então que “toda psicologia é cultural” (2009, 1997, p.42), não
havendo, portanto, sentido em realizar distinções entre diferenças individuais e
diferenças culturais.
Dando prosseguimento a seu trabalho, mantem a discussão sobre as
relações entre cultura e pensamento, mas agora a partir de uma segunda vertente,
que vai se constituindo (e que será por nós abordada ainda neste capítulo).
Perguntas sobre o quanto a escola transforma o pensamento daqueles que por ela
passam, e sobre as diferenças entre o pensamento do adulto escolarizado e daquele
pouco escolarizado, paulatinamente, deixam de ser o fio condutor de seus estudos.
A autora passa a se dedicar ao estudo de como se dá o desenvolvimento dos
adultos a partir da, em suas palavras, “reflexão sobre as relações entre

26

Os quatro planos genéticos para a constituição do psiquismo identificados por Vigotski são
descritos por Oliveira (1997) como: filogênese (características da espécie), ontogênese
(características do indivíduo), sociogênese (situações histórico-culturais) e microgênese (história de
um processo psíquico determinado).
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pertencimento cultural e cognição e o problema da heterogeneidade” (2009, 1999,
p.214).
A identificação de permanências, oscilações e transformações no decorrer da
obra de Oliveira nos auxilia a pensar em alguns aspectos referentes à temática da
aprendizagem de adultos. Pontos importantes sobre as relações entre cultura e
pensamento, condição social e cognição podem ser revisitados a partir do nosso
campo de interesse, o que será realizado nos subitens a seguir.

2.1.1.1 Adultos “pouco escolarizados”

“Passar pela escola faz ou não diferença no funcionamento psicológico dos
sujeitos?” (OLIVEIRA, 2009, p.19). Esta pergunta suscita uma reflexão mais detida a
partir de outras indagações: como a escola e os pesquisadores veem aqueles que
não passaram pela escola ou que passaram de forma precária? O que vemos e o
que deixamos de ver sobre estas pessoas?
Para se referir a este adulto, Oliveira utiliza diferentes expressões: “pouco
escolarizados” (2009, p.17), “não escolarizados” (2009, 1996, p.167) e “pouco
letrados” (2009, 1995, p.153). Em relação a esta última expressão explica que:
não diz respeito a nenhuma classificação técnica do grau de alfabetização
dos indivíduos em questão, mas sim à condição decorrente da falta de
oportunidade de interação intensa e sistemática com determinados
aspectos culturais fundamentais neste tipo de sociedade (OLIVEIRA, 2009,
1995, p.153).

Estes grupos “pouco letrados”, em determinado período de sua obra eram
assim caracterizados:
tendem a ser extremamente homogêneos do ponto de vista social: seus
membros são migrantes de zonas rurais empobrecidas, trabalhadores em
ocupações urbanas pouco qualificadas, com uma história descontínua e
malsucedida de passagem pela escola e filhos de trabalhadores rurais
analfabetos ou semialfabetizados (OLIVEIRA, 2009 ,1995 p.153).

E

o

funcionamento

cognitivo

anteriormente, era caracterizado por:

destes grupos,

como

já

mencionado
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pensamento referido ao contexto da experiência pessoal imediata,
dificuldade de operação com categorias abstratas, dificuldade de utilização
de estratégias de planejamento e controle da própria atividade cognitiva,
pouca utilização de procedimentos metacognitivos“ (OLIVEIRA, 2009,1995,
p.21).

Neste ponto de sua obra, Oliveira demarcava os grupos por ela estudados em
função de seu pertencimento cultural, e, por consequência, enfatizava as diferenças
entre formas de pensamento mais ou menos escolarizado. Como já observado, no
decorrer de seu trabalho, esta perspectiva será modificada.
Delimitar grupos de adultos em função de seu grau de escolaridade exige
cuidados. Por exemplo, não se pode deixar de fazer referência ao motivo pelo qual
estas pessoas são “pouco escolarizadas”. Se não sublinharmos este aspecto, não
corremos o risco de atribuir a este adulto a responsabilidade pela pouca, leia-se
insuficiente, escolarização? E não corremos também o risco de atribuir a esta
condição - pouca escolarização - o caráter determinista de um modo de funcionar
cognitivamente?
Não se pode desconsiderar que a pouca escolarização é decorrente, na
maioria dos casos, de determinadas condições sociais. As pessoas com pouca
escolarização, como ressalta Paiva (2005), não tiveram acesso ao ensino regular no
momento socialmente previsto para tal, tendo sido a elas negado o direito de estudar
na infância. A questão das condições sociais também está presente na situação
daqueles que cursaram toda a educação básica, mas em condições precárias.
Nos textos que compõem o livro aqui analisado, até onde pudemos constatar,
Oliveira não se dedica a abordar a questão dos fatores sociais que envolvem o
acesso à escolarização. Assume a condução de seu estudo especificamente para o
aspecto cognitivo da questão, que seria de interesse para o campo da psicologia da
educação. Assim, reconhece que pouca atenção dá a outros aspectos que poderiam
ser estudados no que se refere à relação entre escola e sociedade:
deixamos de lado outras dimensões da relação entre escola e os indivíduos
que por ela passam e entre a escola como instituição e a sociedade e que
ela está inserida (como, por exemplo, escola e mudança social, escola e
mercado de trabalho, escola e cidadania, escola e mobilidade social)
(OLIVEIRA, 2009, 1996, p.164).

Não significando com isto, segundo a autora, “desconhecimento ou
desconsideração” (OLIVEIRA, 2009, 1996, p.164) em relação a estes temas. Em
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outro momento de seu trabalho reconhece a importância do que ela chama de
aspectos sociológicos da discussão sobre exclusão, “relações entre escola e
sociedade, direito à educação, educação e cidadania, escola, trabalho e classe
social” (OLIVEIRA, 1999b, p.201). Novamente refere-se ao tema a partir de sua área
de interesse, ou seja, “o aspecto específico desta ampla questão que se destaca é
como a situação de exclusão contribui para delinear a especificidade dos jovens e
adultos como sujeitos de aprendizagem” (OLIVEIRA, 2009, 1999b, p.201).
A autora está, portanto, interessada em abordar o tema da pouca
escolarização nas suas relações com a constituição de uma especificidade da
aprendizagem de determinados grupos culturais. Vejamos então como isto se dá em
seu livro por nós estudado. Ao longo desta obra, a escola é referida prioritariamente
a partir de um ponto de vista genérico, como lugar privilegiado de construção do
conhecimento, mas em alguns momentos identifica-se o questionamento da
variação da qualidade da escola em função do público a que se destina, e do tipo de
saber por ela veiculado e valorizado.
A autora refere-se a um texto seu (OLIVEIRA, 1992), não incluído no livro que
estamos analisando, em que “tematiza-se o lugar social dos grupos culturais pouco
letrados integrados na sociedade letrada, destacando-se sua homogeneidade no
que se refere a sua condição de exclusão” (OLIVEIRA, 2009, p.143). Tomando o
papel relevante da escola, não em qualquer sociedade, mas em uma sociedade
letrada como a nossa, Oliveira (2009, 1996, p.173) conclui em um de seus artigos
que:
A exclusão do processo de escolarização, bem como quaisquer formas de
empobrecimento da experiência escolar, estaria, portanto, deixando de
promover o acesso do indivíduo a dimensões fundamentais de sua própria
cultura

Encontramos o questionamento do papel social da escola, justamente em um
texto considerado pela autora como um marco em sua obra, no que se refere à
consolidação da abordagem genética “forte”:
A escola voltada à educação de jovens e adultos, portanto, é ao mesmo
tempo um local de confronto de culturas (cujo maior efeito é, muitas
vezes, uma espécie de “domesticação” dos membros dos grupos
pouco ou não escolarizados, no sentido de conformá-los a um padrão
dominante de funcionamento intelectual) e, como qualquer situação de
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interação social, um local de encontro de singularidades (OLIVEIRA, 2009,
1999b, p.225, grifos nossos)27.

Oliveira (2009,1999b, p.202) refere-se também à questão da “adequação da
escola para um grupo que não é „alvo original‟ da instituição [...]. De certa forma, é
como se a situação de exclusão da escola regular fosse, em si mesma, potencial
geradora de fracasso na situação de escolarização tardia”. Em outro texto, ao criticar
as propostas educacionais que pretendendo lidar com as diferenças (individuais ou
culturais) a partir de uma educação compensatória28, acabam por reforçar a situação
de exclusão. Reconhece, portanto, que a forma como a escola se organiza cria
processos de exclusão. Exemplifica com as seguintes situações:
a divisão entre escola profissionalizante para trabalhadores e escola
propedêutica para membros da elites, os cursos especiais para crianças
identificadas como superdotadas, e a própria diferença de qualidade
embutida nas diferenças entre escolas rurais e urbanas, públicas e
privadas, para crianças em idade regular e para jovens e adultos de
escolaridade tardia (OLIVEIRA, 2009, 1997 p.35 )

À medida que Oliveira (2009, 2004, p.390) estuda o desenvolvimento a partir
do pertencimento cultural e da heterogeneidade, identificamos que passa a valorizar
a necessidade da escola levar em conta as características dos alunos que a ela
retornam - “seu modo de inserção na vida social, suas atividades, seu acesso a
diferentes tecnologias e linguagens” - para que seja possível o diálogo com a cultura
escolar. Segundo ela:
As práticas escolares assim construídas tomariam estes alunos como
sujeitos humanos plenos, em constante constituição por meio da imersão
em situações concretas de construção de significações. A superação da
exclusão do mundo letrado e escolarizado passaria, desse modo, não
apenas pela oferta de oportunidade formal de elevação de escolaridade,
mas pela apropriação da escola, pelos sujeitos adultos, como lugar social
que é de todos os atores que nela interagem (OLIVEIRA, 2009,2004,p.391).

Identificamos então na obra de Oliveira transformações na maneira de
compreender o adulto “pouco escolarizado”, sobretudo a partir da modificação da
maneira de compreender o papel da escola. De instituição que possibilita o acesso
aos saberes socialmente construídos passa a ser vista também, em algumas
27

Importante destacar que este efeito de domesticação pode ser encontrado na Educação Básica de
um modo geral, não sendo exclusiva da Educação de Jovens e Adultos.
28
Nas décadas de 60 e 70 algumas práticas educativas se baseavam na ideia de que a educação
teria uma função compensatória, corrigindo supostas deficiências dos alunos advindas de suas
“carências sociais”.
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circunstâncias, como espaço de diálogo. E, assim, a autora vai aos poucos deixando
de lado a expressão “adulto pouco escolarizado” para se referir ao estudo de
“adultos”.
Como aponta Fischer (2002), apoiando-se no pensamento de Michel
Foucault, a teoria é também uma prática. Esta autora destaca que, “nossos objetos
de pensamento - o povo, o prisioneiro, o doente, o aluno, o telespectador, por
exemplo - são sempre correlatos de uma prática, e de uma prática histórica”
(FISCHER,

2002,

p.104).

A

expressão

“aprendizagem de

adultos

pouco

escolarizados” revela uma compreensão do que seja esta aprendizagem, e do que
seja a função da escola, e poderia sugerir a ideia de que haveria uma única maneira
de adultos pouco escolarizados aprenderem. Não reconhecer as limitações do uso
desta expressão, seria naturalizar o objeto de estudo, comprometendo o seu devido
entendimento.
Ainda sobre as denominações que assumimos em relação a nossos objetos
de estudo, encontramos em Schneider e Fonseca (2014) elementos interessantes
para a reflexão. Discutindo práticas educativas em aulas de matemática na
modalidade de Educação de Jovens e Adultos, estas autoras chamam atenção para
os tensionamentos que ocorrem na sala de aula, onde os alunos são “posicionados
ora como trabalhadores que estudam, ora como estudantes que trabalham”
(SCHNEIDER;

FONSECA,

2014,

p.1287).

Identificam práticas

pedagógicas

“convocando a experiência do aluno-trabalhador” (SCHNEIDER; FONSECA, 2014,
p.1291), mas que têm “dificuldades na escuta do trabalhador-aluno” (SCHNEIDER;
FONSECA, 2014, p.1295). Os encontros e desencontros entre os saberes
construídos no trabalho e na vida, e aqueles escolares são destacados. Ao associar
o termo trabalhador ao termo aluno, e desenvolver o que desta associação redunda,
as autoras trazem importantes contribuições para a nossa discussão.
A partir da observação de diferentes práticas educativas no ensino da
matemática, estas autoras identificam o que consideram um dilema: as mesmas
experiências de vida dos alunos “pouco escolarizados”, reconhecidas como
importante ponto de partida para a ação pedagógica, podem ser desqualificadas em
determinadas situações escolares, em que se exigiria um pensamento de ordem
supostamente mais abstrata:
Assumir que adultos na EJA aprendem Matemática baseando-se nas suas
experiências de vida é uma posição que se pode referenciar naquele legado
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da educação popular e das concepções freireanas sobre a educação das
pessoas adultas. Contudo, quando essa posição se justifica pela falta de
uma competência necessária para a aprendizagem de Matemática - a
abstração -, parece ecoar a noção de conhecimento evolutivo, segundo a
qual o recurso à experiência concreta se refere ao infantil, ao inicial. Desse
modo, denuncia a compreensão de que seria necessário reiniciar no adulto
pouco escolarizado o seu processo de desenvolvimento intelectual, o que
se faria “pela sua experiência”, “desde o concreto” (SCHNEIDER;
FONSECA, 2014, p.1293).

Aparece nesta citação a crítica a uma abordagem educativa que a partir do
reconhecimento do pensamento abstrato como culminância do processo cognitivo e,
por conseguinte, de valorização do conhecimento escolar, desqualifica outras formas
de pensamento e conhecimento produzidos no mundo do trabalho, e na vida de um
modo geral. O “bom pensar” seria identificado com a forma de pensamento
desenvolvido na escola. O modelo da racionalidade abstrata é o que prevalece,
tendo efeitos importantes na maneira de lidar com (e pesquisar sobre) este aluno
adulto. Não por acaso as autoras, ao se referirem a trabalhadores-alunos, estão
optando por, ao invés de destacarem o que falta a estes adultos (a escolarização
plena), chamar atenção para sua condição de trabalhadores, o que expressa um
reconhecimento dos saberes construídos fora da escola.
Como se vê, os adultos com pouca escolarização e, podemos completar que,
também aqueles com escolarização precária, são um desafio para pesquisadores, e
também para a escola, que está organizada prioritariamente para receber alunos em
situação regular de escolaridade. Amado (2015), referindo-se especificamente a
alunos da EJA, assinala que é evidente que “seu público, suas especificidades, etc. provoca a educação a sair do lugar instituído no qual tem se mantido há tanto
tempo”. Também Santos (2010 apud AMADO, 2015, p. 127) referindo-se ao aluno
adulto, afirma que este
traz tensões e possibilidades para a instituição que, muitas vezes, não são
bem-vindas, causam constrangimento, desacomodam. O aluno idealizado,
que está na idade certa, possui uma família que lhe cuida, estuda para se
preparar para o trabalho, é substituído por uma figura de desordem que
questiona os horários, a disposição dos serviços, o currículo da escola,
desvela a desordem que estava sublimada em uma ordem escolar, que
talvez existisse concretamente apenas no campo da idealização.

A partir do que vimos discutindo até o momento, podemos afirmar que a
maneira como nós, pesquisadores e professores, pensamos os adultos com os
quais atuamos está vinculada à compreensão que se tem, dentre outros aspectos,
do papel da escola, do tipo de conhecimento nela trabalhado, da relação entre este
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conhecimento e aquele produzido fora da escola, e do próprio conceito de
aprendizagem. Podemos afirmar, ainda, que a maneira de olhar estes adultos
promove, mas também oculta, possibilidades de compreendê-los.
No decorrer da discussão aqui desenvolvida, vimos como Oliveira (2009) se
refere a um impasse entre compreender o pensamento de forma universalizada, o
que poderia desconsiderar as variadas formas de pensar, ou a partir do
pertencimento cultural, o que traria o risco de, ao fazer comparações, caracterizar
um tipo de pensamento como “o melhor”. Encontramos também em Schneider e
Fonseca (2014) a identificação de um dilema. A escola lida com os saberes trazidos
pelos trabalhadores-alunos, ora valorizando-os, quando se tornam um suporte para
iniciar alguma atividade pedagógica, ora ignorando-os, quando se trata de abordar
um conteúdo de caráter mais abstrato. Ao recorrer ao dicionário, encontramos que o
termo impasse, refere-se a uma “situação aparentemente sem solução favorável; [...]
beco sem saída” (HOUAISS, 2009, p.1052), e o termo dilema é definido como
“necessidade

de

escolher

entre

duas saídas

contraditórias

e igualmente

insatisfatórias” (HOUAISS, 2009, p.686). Observa-se, portanto, que pensar a
aprendizagem de adultos envolve difíceis escolhas na definição de um caminho a
tomar.
Embora tratando de questões que não são idênticas, este impasse e este
dilema, referem-se a problemas que têm um importante ponto em comum: o desafio
de, ao pesquisar ou atuar junto a estes alunos, lidar com a perigosa tendência de se
pensar a partir da universalidade. Por sua vez, apresenta-nos também a
possibilidade de lidar com as diferenças. Diferenças entre a nossa (pesquisadores e
professores) forma de pensar e a dos alunos, e também, lidar com as diferenças no
sentido de não ver de forma homogênea pessoas que têm pertencimentos
semelhantes (de classe, gênero, etc.). Como vimos, este desafio aparece inclusive
na forma de nomeá-los. Definir as pessoas pelo que lhes falta, pode conduzir a
formas cristalizadas de compreendê-las. Parece-nos ser este um dos motivos pelos
quais, Oliveira, em determinado momento de sua obra, passa a se dedicar ao estudo
de adultos, e não mais do adulto “pouco escolarizado”. Ela própria na apresentação
de seu livro explica que:
o olhar para o adulto numa perspectiva genética “forte” [..] revelou que
melhor seria tomar a categoria adulto, sem qualificativos, como momento do
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desenvolvimento a ser compreendido na complexidade das relações entre
cultura e desenvolvimento (2009,p.20).

2.1.2 Em busca de uma psicologia do adulto

Trabalhar com o termo adulto também exige cuidados. Este refere-se a uma
categoria socialmente construída e, não deve ser delimitado apenas em função de
um recorte etário, estipulando um limite de idade para seu início. Como já
mencionado, o trabalho de Oliveira (2009, 2004, p.327), na segunda vertente de sua
obra, aborda este tema. A autora identifica a necessidade de se formular uma
psicologia do adulto, “como uma etapa culturalmente organizada de passagem do
sujeito pela vida”. Segundo ela, a psicologia, a partir de uma perspectiva
universalizante, tende a trabalhar com a ideia de que todos os seres humanos
passariam por uma sucessão de etapas, de forma semelhante. Nesta visão, os
parâmetros de desenvolvimento têm por base as mudanças biológicas, referentes a
aspectos maturacionais. Nesta perspectiva, a psicologia do desenvolvimento não se
interessaria pelo estudo do adulto, em contraste com os períodos iniciais da vida,
quando o peso da maturação biológica seria maior do que o da cultura: “sabemos
muito sobre bebês, bastante sobre crianças, menos sobre jovens e quase nada
sobre adultos” (OLIVEIRA, 2009, 2002 p.335). A complexidade das experiências de
vida e de papéis assumidos pelo adulto, segundo Oliveira, praticamente
impossibilitam a padronização de características, diferentemente do que costuma
ocorrer em relação a crianças e adolescentes. Como indaga a autora: "uma dona de
casa carioca, um monge do Tibete e um cientista inglês, o que têm em comum como
adultos?" (OLIVEIRA, 2009, 2004, p.215). Oliveira mais uma vez recorre à questão
do pertencimento cultural como forma de evitar uma generalização equivocada
sobre o adulto.
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Referindo-se à pergunta de Tulviste (1991, p. 366) - “por que os adultos sem
escolarização respondem assim? - quando instigado pelo clássico estudo de
Alexander Luria29, Oliveira (2009, 2004, p.366) comenta:
É interessante pensar que essa tem sido exatamente nossa pergunta mais
comum: quando, em estudos de psicologia e áreas correlatas, olhamos para
fora de nós mesmos: porque os “outros” não funcionam como nós? O que
lhes falta?.

Neste ponto de sua obra, em que o foco não está mais direcionado para o
“adulto pouco escolarizado”, Oliveira reconhece as limitações das abordagens que
definem os “outros” pela falta. Esta ideia está bem explícita em algumas passagens
de seu trabalho em que se refere especificamente à aprendizagem de adultos.
Segundo a autora, a reflexão sobre esta aprendizagem não pode se dar em um
âmbito excessivamente abstrato, sob o risco de nos determos
a um certo estereótipo de adulto, muito provavelmente correspondente ao
homem ocidental, urbano, branco, pertencente às camadas médias da
população, com um nível instrucional relativamente elevado e com inserção
no mundo do trabalho em ocupações razoavelmente qualificadas."
(OLIVEIRA, 2009, 1999b, p.200).

Risco este, aliás, que está presente também no estudo da criança e do
adolescente. A autora nos alerta que:
se falarmos de um personagem abstrato, podemos incluir,
involuntariamente, um julgamento de valor na descrição do jovem e do
adulto em questão [ ]: se ele não corresponde à abstração utilizada como
referência, ele é contraposto a ela e compreendido a partir dela, e definido,
portanto, pelo que ele não é." (OLIVEIRA, 2009,1999b, p.201).

Assim, ela questiona a maneira de se pensar os adultos, que fogem ao
padrão daquele adulto estereotipado, a partir de uma visão etnocêntrica em que o
melhor pensamento é o “nosso”.

E, sinaliza para um ponto importante sobre a

psicologia enquanto produção científica: esta refere-se de forma genérica ao estudo
da “memória”, “das emoções”, etc., quando estes estudos tomam como referência
um “adulto padrão hipotético” (OLIVEIRA, 2009, 2006). Ao mesmo tempo, nas
teorias referentes ao desenvolvimento, o adulto praticamente desaparece. É como

29

Luria (1990), analisando as relações entre contextos culturais e cognição em adultos, identificou
processos mentais diferentes em pessoas pertencentes a grupos sociais com níveis de
escolarização e atuações profissionais distintas. No Capítulo V faremos uma análise deste estudo.
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se, para ele, não houvesse mais desenvolvimento. Oliveira questiona a perspectiva
universalizante e limitante destas teorias:
Como explicar os inúmeros casos de pessoas que superam condições
adversas ocorridas na infância? Ou dos jovens que percebem sua
adolescência mais como continuidade do que como ruptura com seu
percurso anterior? Onde ficaria o potencial transformador das
intervenções educativas na idade adulta? E os idosos que iniciam uma
nova atividade em idade avançada e tornam-se criativos, produtivos,
independentes? (OLIVEIRA, 2009, 2004, p.364, grifos nossos).

Ao mesmo tempo em que Oliveira (2009, 2004) se preocupa em
contextualizar as teorias do desenvolvimento, admite a necessidade de periodização
do mesmo. Assinala que a idade é um aspecto universal na organização social, e
que as diferentes culturas e os diferentes sujeitos lidam com este marcador de forma
diversa. Propõe então que, ao invés de se trabalhar com o termo “etapas do
desenvolvimento”, utilize-se a expressão “ciclos de vida”, no sentido de “modos de
inserção dos sujeitos em suas condições de vida históricas e concretas, bem como
múltiplas formas de apropriação de tais condições” (OLIVEIRA, 2009, 2006, p.393).
Interessa à autora observar tanto o que é generalizável, quanto o que é irrepetível.
Estas condições concretas dizem respeito também ao tema da singularidade,
que vai tomando cada vez mais força nos trabalhos de Oliveira. Tal perspectiva se
afasta daquela em que grupos são definidos a partir de uma identidade, igualando
as pessoas a partir de determinadas características tidas como comuns - adultos
pouco escolarizados, filhos de trabalhadores rurais, etc. - como apareciam em
passagens anteriores do trabalho desta autora. Ela explica que: “Este olhar para o
singular garante que a preocupação com os fatores histórico-culturais na
constituição do psiquismo não se transforme em mais uma armadilha determinista.”
(OLIVEIRA, 2009, 2002, p.359).
Ao tratar da questão da periodização do desenvolvimento e do estudo da
categoria adulto, Oliveira apresenta um caminho para lidar com o dilema entre
trabalhar com a ideia de universalização e com as diferenças, a partir da noção de
singularidade, que, como veremos a seguir, se aproxima de algumas ideias
desenvolvidas no Capítulo I desta tese sobre a cognição inventiva e a produção de
subjetividade.
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2.2 Os trabalhos de Marta Kohl de Oliveira e Virginia Kastrup lado a lado

No Capítulo I abordamos os conceitos de cognição e aprendizagem inventivas
a partir da perspectiva construída por Kastrup (2007), em sintonia com outros
autores como Guattari (1992), Deleuze (2006), Varela (2003). No presente capítulo,
nos dedicamos à análise dos estudos de Oliveira (2009), no que se refere à cultura,
escolarização e vida adulta. É necessário, então, proceder agora a uma reflexão que
procure articular estas diferentes abordagens, tendo em mente o tema da
aprendizagem de adultos. As autoras em questão abordam temáticas que se
tangenciam, a partir de princípios teórico-metodológicos distintos. Neste subitem
vamos então abordar as proximidades e distanciamentos que pudemos identificar
em sua produção.
Sancovschi (2005), ao realizar estudo sobre as obras de Varela (2003) e
Vigotski (1987), tendo por foco o conceito de aprendizagem, contribui para as
nossas reflexões, tanto pela temática trabalhada, quanto pela abordagem assumida.
Propõe a leitura destes autores a partir da ideia da identificação de ressonâncias
entre eles. Baseando-se em Clot (2002), propõe pensar com eles. A busca por
ressonâncias seria a tentativa de “identificação de sintonias ou vibrações numa certa
direção” (SANCOVSCHI, 2005, p.112). Não se trata, portanto, de realizar um
trabalho de comparação no sentido estrito, ou seja, de simplesmente identificar o
que estes autores têm de igual ou de diferente. Colocar lado a lado os trabalhos de
Oliveira e Kastrup é então um caminho a seguir.
Oliveira traz contribuições para se discutir a aprendizagem dos adultos que
retornam à escola. Aborda a questão da escolarização, a formação de conceitos, e
as relações entre saberes cotidianos e escolares, levando em conta o pertencimento
cultural. E também, propõe pensar a ideia de desenvolvimento e a categoria adulto a
partir da questão da singularidade. Kastrup realiza estudo sobre os processos
cognitivos adotando um referencial que questiona os paradigmas científicos
tradicionais. Rompe com a ideia de aprendizagem como mera apreensão de
informações e solução de problemas. Amplia a discussão da aprendizagem para o
campo da produção de subjetividade, e para a perspectiva da invenção de mundos.
Importante

destacar

como

cada

uma

das

autoras

compreende

o

conhecimento científico. Seu posicionamento em relação a este aspecto, ao mesmo
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tempo em que afeta sua maneira de pesquisar, incide sobre a compreensão dos
processos cognitivos. As diferentes maneiras de entender o ato de pesquisar
pressupõem formas diversas de compreender a construção do conhecimento. A
perspectiva assumida por Oliveira baseia-se na psicologia histórico-cultural, que tem
em Vigotski seu principal expoente. É, portanto, fundamentada, em alguma medida,
no materialismo histórico-dialético30. Ao pensar as questões educacionais, a autora
compreende a escola como um espaço privilegiado de aprendizagem, que faz a
ruptura com o cotidiano. Neste sentido, valoriza a diferenciação entre conceitos
cotidianos e conceitos científicos. Encontramos, em várias passagens de sua obra, a
ideia de que estes últimos expressariam a culminância do processo cognitivo.
Como já visto, Oliveira (2009, 2002), ao realizar estudo comparativo das obras
de Vigotski, Wallon e Piaget, identifica que estes autores compreendem o raciocínio
científico como o ápice do desenvolvimento. Admite que a valorização deste tipo de
pensamento se dá pelo fato de ser esta a forma de pensar legitimada pela cultura
letrada, a qual pertencem os estudiosos em questão. Ao mesmo tempo, a autora
valoriza a ideia que ao operar com formalizações, generalizações, predição e
controle, o pensamento abstrato seria a própria base do pensamento científico.
Neste sentido, situa a ciência como uma forma privilegiada de conhecimento:
O distanciamento dos dados da experiência pessoal, a descontextualização
com relação à realidade imediata, o desenvolvimento de procedimentos
específicos de reflexão fornecem ao sujeito uma aproximação com a teoria,
com a consciência reflexiva, com a transcendência, que o instrumentalizam
para um trânsito com o conhecimento que não está balizado por seu valor
pragmático (OLIVEIRA, 2009,1996, p.169).

O conhecimento científico é caracterizado a partir do seu afastamento em
relação ao conhecimento cotidiano. Este último teria por referência a experiência e
as necessidades imediatas, sendo um pensamento construído a partir de
particularizações. Em outra passagem de sua obra (OLIVEIRA, 2009, 2003), a
autora novamente sublinha a importância da função do conhecimento científico de
romper com uma forma de pensamento baseada na experiência:
A ascensão ao pensamento teórico talvez seja a mudança qualitativa mais
avançada do desenvolvimento psicológico tipicamente humano, na direção
30

A questão do processo de apropriação das ideias de Vigotski por diferentes autores, com mais ou
menos atenção à perspectiva marxista, tem sido objeto de debates. Encontramos em Duarte (2006)
e em Prestes (2010) reflexão sobre este tema.
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de um constante aumento do controle do sujeito sobre si mesmo, da
autorregulação e da transcendência em relação ao mundo da experiência
imediata (OLIVEIRA, 2009, 2003, p.235).

Esta diferenciação entre ciência e experiência, fundamenta a maneira como a
autora, durante um período de sua obra, diferenciava também o pensamento de
adultos não escolarizados, dos escolarizados: o primeiro, dependente do contexto e
com dificuldades para operar com abstrações, o segundo, independente da
experiência, operando com conceitos científicos.
É necessário destacar que esta forma de abordar as relações entre ciência e
experiência não se dá de maneira uniforme no material por nós analisado. Por
exemplo, Oliveira (2009,1999), abordando a ideia de formação de conceitos em
Vigotski, reconhece que a oposição realizada por este autor entre conceitos
espontâneos e científicos pode ser interpretada como uma limitação do seu trabalho,
ao se dedicar prioritariamente a estes últimos e ao abordá-los como os verdadeiros
conceitos.
Partindo de outra perspectiva em relação ao conhecimento científico, o
trabalho de Kastrup é construído no diálogo com, dentre outros autores, Deleuze e
Guattari (1995), Varela (2001, 2003) e seus pares. Ao abordar a questão do
conhecimento a partir da ideia de invenção de mundos, e não de representação de
mundos, problematiza a maneira de se pensar a ciência. Dedicando-se a construir
novos caminhos para o estudo da cognição, revê também a própria cognição do
pesquisador.
Kastrup assume, portanto, uma perspectiva de crítica a determinados
parâmetros da ciência: ao analisar os sistemas psicológicos que abordam a
cognição (gestaltismo e o construtivismo de Piaget) questiona a ênfase nas
invariantes e nos universais (KASTRUP, 2007), ao analisar questões referentes à
cognição contemporânea opta por trabalhar com a perspectiva do devir 31 ao invés do
da história (KASTRUP, 2008), ao abordar o método da cartografia valoriza a
experiência do pesquisador na investigação científica (KASTRUP, 2009).
Ao discutir a aprendizagem, Kastrup acompanha autores como Varela,
Thompson e Rosch (1991), que assumem uma posição inversa ao daqueles que
preconizam a separação entre ciência e experiência. Estes autores buscam resgatar
o lugar do senso comum na produção de conhecimento. Questionam um dos
31

Segundo Kastrup, o conceito deleuziano de devir “Não se define como passagem de uma forma a
outra, mas sobretudo como movimento que faz tensão com as formas” (2000, p.377)
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postulados da ciência moderna, qual seja, o de que o mundo está dado, e é
independente daquele que busca conhecê-lo, cabendo ao cientista apenas acessálo (VARELA; THOMPSON; ROSCH, 2003). Caricaturizam esta posição como a de
um agente cognoscente que cairia de paraquedas na Terra, sendo que esta “seria
uma realidade objetiva e desconhecida a ser mapeada” (VARELA; THOMPSON;
ROSCH, 2003, p.22). Segundo eles, ao contrário, a construção do conhecimento
estaria intrinsecamente relacionada ao sujeito que está envolvido no ato de
conhecer: “aquele que conhece e aquilo que é conhecido - a mente e o mundo - se
relacionam através da múltipla especificação ou coorigem dependente” (VARELA;
THOMPSON; ROSCH, 2003, p.158). A partir desta perspectiva, o ato de conhecer
do pesquisador também é um ato de envolvimento com o mundo a se investigar. 32
Pode-se afirmar que as autoras por nós estudadas, no que se refere à
abordagem científica, não partem da mesma perspectiva, por outro lado, transitam
por caminhos que podem se entrecruzar, cada qual a partir de seu campo de estudo
e de sua temática: Kastrup, a psicologia cognitiva e o funcionamento da cognição, e
Oliveira, a psicologia da educação e as relações entre cognição e cultura.
Ao colocarmos lado a lado estas abordagens, formulamos as seguintes
indagações: em que medida podemos pensar, a partir da cognição inventiva, a
aprendizagem em situações concretas, no caso do nosso estudo, a dos adultos que
retornam à escola? 33 E, relacionada a esta pergunta, também indagamos: seria
possível revisitar alguns pontos levantados por Oliveira sobre aprendizagem e
desenvolvimento de adultos, a partir da compreensão da produção de subjetividade
e da cognição como invenção? La Taille (1992) nos lembra que, por vezes, as
perguntas que formulamos não têm necessariamente respostas proporcionadas
pelos autores que pesquisamos, mas, a partir deles, podemos encontrar elementos
para pensar sobre nossas indagações. É esta então a perspectiva a assumir. A
seguir, apontamos alguns destes elementos, sendo que esta discussão se estenderá
pelos próximos capítulos, não se esgotando aqui.

32

Esta maneira de compreender o conhecimento pode se associar a uma forma de conceber o ato de
entrevistar. É o caso da “entrevista de explicitação” formulada por Vermersch (2006). Como será
apresentado no Capítulo III, inspiramo-nos em alguns princípios desta modalidade de entrevista
para a realização de entrevistas com Agentes Comunitários de Saúde.

33

No Capítulo I havíamos começado a abordar esta questão, ao discutir a visita dos Agentes
Comunitários de Saúde ao Instituto Moreira Sales.
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Vamos iniciar esta reflexão partindo da indagação sobre a possibilidade de
pensarmos as contribuições de Oliveira a partir da perspectiva da cognição
inventiva. Identificamos que esta autora reconhece que a construção da cognição
implica em singularidades constituídas a partir do social. Assim, pessoas imersas em
uma mesma cultura vão ter processos de aprendizagem e desenvolvimento distintos
em função da maneira como cada uma delas vai recriando a cultura. Como já
observamos, no decorrer de sua obra, aos poucos a autora vai concentrando sua
atenção nas diferenças, e parte para caminhos distintos daqueles centrados na
escola como referência para o desenvolvimento do pensamento:
A imensa multiplicidade de conquistas psicológicas que ocorrem ao longo
da vida de cada indivíduo gera uma complexa configuração de processos
de desenvolvimento que será absolutamente singular para cada sujeito [...]
em cada situação de interação com o mundo externo, o indivíduo encontrase em um determinado momento de sua trajetória particular, trazendo
consigo certas possibilidades de interpretação e ressignificação do material
que obtém desta fonte externa (OLIVEIRA, 2009, 1997, p.45).

Oliveira, inspirando-se em Vigotski, compreende as relações entre social e
individual em sua complexidade, a partir do conceito de singularidade. Assim,
podemos pensar que sua abordagem aproxima-se da ideia de subjetividades sendo
produzidas no registro do social, como em Guattari (1992). A este autor também
interessa a questão da singularidade. Diferenciando este conceito do de identidade,
compreende que este último estabelece um quadro de referências fechado,
enquanto a singularidade refere-se ao reconhecimento de uma maneira própria de
nos relacionarmos no mundo. Guattari e Rolnik (1986) observam que, a noção de
singularidade se assemelha ao que ocorre no processo de apreensão da nossa
língua, que é compartilhada por milhões de pessoas, mas toma contornos próprios
quando apropriada por cada um de nós. A ideia de invenção de mundos está aqui
presente.
Embora tendo identificado algumas ressonâncias em relação a ideia de
singularidade nestes autores, é importante destacar que o conceito de singularidade
tem, em Guattari, um caráter de resistência aos modos de subjetivação
capitalísticos, preocupação esta que não identificamos explicitamente em Oliveira.
Guattari tem reservas também em relação ao emprego do termo cultura. Considera
que os conceitos de cultura e de identidade cultural são reacionários, pois:
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a cada vez que os utilizamos, veiculamos, sem perceber, modos de representação da
subjetividade que a reificam e com isso não nos permitem dar conta de seu caráter composto,
elaborado, fabricado, da mesma forma que qualquer mercadoria no campo dos mercados
capitalísticos (GUATTARI; ROLNIK, 1986, p.70).

Como visto no capítulo anterior, a aprendizagem como abordada por Kastrup
(2007), baseada em Varela e seus pares (MATURANA; VARELA, 2001; VARELA,
THOMPSON; ROSCH, 2003), pode ser compreendida com a própria produção de
subjetividade. A ideia é que a aprendizagem transforma aquele que aprende. Esta
se dá a partir das mútuas interrelações. De maneira semelhante, como mencionado
anteriormente, Oliveira (2009, 2004), ao discutir a formação de conceitos,
compreende que estes não são elementos alheios ao sujeito, mas consequência de
constantes construções em transformação. Referindo-se diretamente aos caminhos
da pesquisa em psicologia cognitiva, a autora afirma que “o próprio processo de
construção coletiva de significado seria um objeto mais relevante para a
compreensão de mecanismos cognitivos do que um suposto „estado‟, ainda que
reconhecido como temporário, de organização conceitual” (OLIVEIRA, 2009, 1999,
p.196). Oliveira não se limita, portanto, a compreender aprendizagem como
aquisição de conteúdos, indo mais além.
Estas

observações

nos

remetem às

ressonâncias identificadas

por

Sancovschi (2005) entre a abordagem enativa de Varela e a psicologia históricocultural de Vigotski, autores que inspiraram respectivamente Kastrup e Oliveira.
Dentre os diversos pontos trabalhados por Sancovschi (2005) destacamos alguns
que nos interessam particularmente por considerarmos que nos auxiliam na
discussão que estamos empreendendo. A autora identifica que a noção de cognição
como construção é o fio condutor do trabalho destes dois autores, o que demonstra
uma posição de recusa a um determinismo ambiental. Destaca a importância da
presença, na obra de Varela e Vigotski, da ideia de circularidade, como processo em
que o sujeito, ao se constituir, constitui mundos. Estas constatações corroboram
com os pontos de proximidade entre os trabalhos de Oliveira (2009) e Kastrup
(2007) destacados anteriormente por nós, isto é, a relação entre o conceito de
constituição singular do psiquismo a partir do cultural, e o de produção de
subjetividade, e, associada a esta relação, a compreensão de que o processo de
construção da cognição se dá de forma dinâmica, com a participação ativa de quem
aprende.
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Sancovschi (2005, p.129) aborda também outro ponto que nos interessa
especialmente: aquele que nos remete à questão da previsibilidade dos processos
cognitivos. A autora assinala que, na visão de Varela, “não há nem sujeito e, nem
tampouco mundo dados que garantiriam uma direção ao processo de aprender”.
Assim, a ideia da imprevisibilidade está presente no pensamento deste autor:
O sujeito não é uma base que processa e armaneza as informações
contidas no mundo. Pelo contrário, neste processo de aquisição de saberes
nos transformamos, transformamos nosso mundo e, também nossa relação
com o mundo. E, o que é mais interessante, não se pode saber de antemão
a forma que esta transformação vai adquirir (SANCOVSCHI, 2005, p.130).

A partir desta perspectiva, “o processo de construção da cognição não se
confunde com um processo de desenvolvimento” (SANCOVSCHI, 2005, p.126).
Como relacionar esta visão de cognição com aquela de Oliveira, em que a questão
do desenvolvimento está tão presente? Sancovschi (2005) refere-se à abordagem
vigotskiana de um modo que nos auxilia nesta tarefa. A autora observa que
o problema de pensar a cognição na psicologia histórico-cultural a partir da
invenção, ou seja, como um movimento de transformação e diferenciação
sem otimização de formas, reside na aposta vigotskiana de que o
desenvolvimento caminha em direção à apropriação da cultura.”
(SANCOVSCHI, 2005, p.131).

Procura lidar com esta questão não se detendo apenas na constatação de um
limite na obra de Vigotski. Demonstra como a ideia de apropriação da cultura, pode
tanto se aproximar do sentido da recognição, como mera apreensão do que o
mundo apresenta; como também do sentido de cognição inventiva, quando se
amplia o termo apropriação da cultura para produção de cultura. Como visto,
identificamos na obra de Oliveira oscilações semelhantes, ora enfatizando a
tendência do desenvolvimento cognitivo para um tipo de pensamento abstrato, ora
admitindo os riscos desta colocação e procurando outros rumos para suas
investigações. Assim, ao empregar o termo ciclos de vida a autora busca escapar da
ideia de caminho necessário no desenvolvimento; com o conceito de singularidade,
como por ela mesma explicitado, tenta evitar a armadilha determinista dos fatores
histórico-culturais no desenvolvimento.
Observamos ainda que outros pontos de cruzamento entre as obras das
autoras em questão podem ser delineados. Um deles diz respeito às relações entre
a cognição e o social, o que é particularmente interessante para nosso estudo. Ao se
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referirem às relações entre cognição e cultura, Varela, Thompson e Rosch (2003,
p.182) direcionam para o campo da antropologia a reflexão sobre esta temática:
Um grande impulso para a teoria antropológica poderia ser dado a partir da
premissa que o conhecimento deve ser encontrado na interface entre a
mente, a sociedade e a cultura e não apenas em uma delas ou mesmo em
todas. O conhecimento não preexiste em qualquer lugar ou sob qualquer
forma, mas é atuado em situações particulares – quando um conto popular
é contado ou um peixe é nomeado. Deixamos para a antropologia a
exploração desta possibilidade.

Portanto, não assumem para si a tarefa de enfrentar o desafio de pensar as
relações entre pensamento e cultura. Encontramos também em Kastrup (2007) o
reconhecimento desta limitação na obra de Varela e Maturana, ao não se deterem
nos efeitos do social sobre o domínio do cognitivo. O estudo destes efeitos pode ser
realizado a partir da análise de situações concretas de aprendizagem. Não seria
justamente esta a questão a que Oliveira se dedicou, tendo em Vigotski sua
referência, quando discute as relações entre pensamento e cultura?
Neste ponto da discussão, retomamos a outra indagação formulada mais
acima: em que medida podemos pensar a partir da cognição inventiva a
aprendizagem em situações concretas, no caso do nosso estudo, a dos adultos que
retornam à escola? A identificação de Kastrup (2007) de diferentes políticas
cognitivas, isto é, de diferentes formas de assumir o ato de conhecer, pode ser uma
pista. Mais do que uma formulação teórica, as políticas cognitivas apontam para
formas de ser e de estar no mundo (KASTRUP et al., 2008). Não se trata então de
apenas optar por uma ou outra forma de abordar a cognição e a aprendizagem. É
necessário se posicionar em relação a elas. Assim, trabalhar com o conceito de
cognição inventiva, aliado ao de produção de subjetividade, aponta para a
necessidade do pesquisador não se limitar a afirmar seus pressupostos de trabalho,
mas que se proponha a operar com eles, com disponibilidade para identificar
possibilidades e limitações no próprio pesquisar.
No próximo capítulo, é a partir das reflexões aqui desenvolvidas sobre as
relações entre pensamento e cultura e da perspectiva da cognição inventiva, que
prosseguiremos nossa investigação, procedendo à análise de entrevistas realizadas
com um grupo de Agentes Comunitários de Saúde em formação.
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3 ENTREVISTAS COM AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

3.1 Acompanhar processos de aprendizagem: alguns princípios metodológicos

Aprendizagem, como apresentada no Capítulo I, envolve movimentos
circulares de repetição e de reinvenção, de sensibilidade e ao mesmo tempo
disciplina com a matéria, imprimindo ritmo nesta relação. Refere-se também a
inquietações, imprevisibilidade e incerteza. A partir desta concepção, lida-se com
ideias sobre as relações entre pensamento e mundo, sujeito e objeto, que podem
surpreender o “cognitivista que existe em nós” (KASTRUP, 2012). É assim que, no
contato com o pensamento de diferentes autores (que, por sua vez, aprendem com
outros autores), vai-se estudando e criando.
No presente capítulo, vamos retomar então a discussão da cognição inventiva
(KASTRUP, 1999), da produção de subjetividade (GUATTARI; ROLNIK,1986), e das
relações entre pensamento e cultura (OLIVEIRA, 2009), a partir da questão da
aprendizagem de adultos, e mais especificamente, da aprendizagem de Agentes
Comunitários de Saúde em formação técnica. O interesse é acompanhar com os
alunos suas transformações, em relação a si mesmos, suas vidas e suas práticas
profissionais, a partir dos encontros e desencontros entre os conhecimentos que
eles já têm e aqueles construídos por meio do acesso a formulações,
conhecimentos, valores, princípios, abordados na formação técnica.
A seguir, inspiramo-nos em algumas pistas do método da cartografia
(PASSOS; KASTRUP; ESCÓSSIA, 2010) para proceder a uma reflexão sobre como
acompanhar processos de aprendizagem. Conforme já discutido neste trabalho,
deve-se descartar a ideia de um sujeito solitário, que desenvolve sua aprendizagem
de forma isolada e alheia ao seu “entorno”, e compreender que há produção de
subjetividade. Parte-se do princípio que não se está diante de formas fixas e
individualizadas, mas de um plano coletivo de forças, posição metodológica que
rompe com a fronteira entre individual e coletivo. O acesso à processualidade do
objeto exige então que o pesquisador se inclua no campo de forças que se
estabelece. Portanto, é por meio de uma relação de agenciamento com os
participantes da pesquisa que devemos nos colocar neste plano coletivo de forças:
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“O agenciamento é uma relação de cofuncionamento, descrito como um tipo de
simpatia. A simpatia não é um mero sentimento de estima, mas uma composição de
corpos envolvendo afecção mútua.” (POZZANA; KASTRUP, 2010, p.57). Em suma,
a perspectiva é pesquisar com, e não pesquisar sobre.
Destaca-se que está implícita nesta concepção a ideia de circularidade entre
conhecimento e mundo, ideia esta coerente com a concepção enativa de
aprendizagem. Assim o método da cartografia propõe uma posição de dissolução do
ponto de vista do observador, isto é, de rompimento com a “imposição de um ponto
de vista capaz de representar ou significar o objeto estudado” (PASSOS; EIRADO,
2010, p.120), sem que isto signifique a negação da possibilidade de observação e
estudo.
Também a maneira como o pesquisador vai direcionar sua atenção passa a
ser um desafio. Não se trata de, por meio da observação focada, captar
informações, mas de recorrer a uma atenção “flutuante, concentrada e aberta”
(KASTRUP, 2010, p.48), para poder acolher o que a nós se apresenta. A produção
de dados se dá então a partir desta outra maneira de se abordar a atenção, diferente
daquela em que o pesquisador se guia somente pelas perguntas iniciais que
formula. Não se está à procura de informações, de dados. A ideia é assumir uma
postura aberta para identificar tendências, movimentos, forças34.

3.1.1 Acompanhar processos de aprendizagem por meio de entrevistas

Ao nos referirmos à maneira como planejamos a realização das entrevistas
nesta pesquisa, ao relatá-las e, por fim, ao proceder a sua análise, estamos
concomitantemente propondo e experimentando uma forma de pensar as
aprendizagens de adultos. Buscando coerência com os princípios metodológicos

34

Algumas observações de Vigotski (2003) sobre o “problema do método” no estudo das
denominadas funções superiores, parecem se aproximar da abordagem cartográfica. Este autor
enfatiza a necessidade de, no estudo do desenvolvimento, analisar processos e não objetos. Afirma
que a psicologia deveria utilizar mais um método de ação do que um método de conhecimento: “é
apenas em movimento que um corpo mostra o que ele é” (VYGOTSKI apud CLOT, 2008, p.55).
Também Yves Clot, baseando-se em Vigotski, alerta que a psicologia deveria “[propor um método]
Não concebido para saber o que eles [os sujeitos] são, mas para experimentar com eles, no que
eles poderiam se transformar” (CLOT, 2008, p.55).
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apresentados acima, para o planejamento, realização e análise das entrevistas nos
inspiramos na perspectiva da entrevista na cartografia (TEDESCO; SADE;
CALIMAN, 2014) e da entrevista de explicitação (VERMERSCH, 2006).
A perspectiva da entrevista na cartografia nos interessa por estar em
consonância com a compreensão de aprendizagem como vimos desenvolvendo, a
partir de autores como Kastrup (2007), Sancovschi (2005) e Varela (2003). Nesta
abordagem, espera-se que no decorrer da pesquisa haja produção de conhecimento
e não reprodução de um mundo pré-estabelecido (KASTRUP; PASSOS, 2013).
Portanto, para além de observar, descrever, classificar ou hierarquizar, pesquisar é
acompanhar processos. A entrevista, ao intervir na experiência do dizer, distancia-se
do modelo jornalístico, e aproxima-se do modelo da clínica, permitindo “a colheita de
relatos que ela mesma cultiva” (TEDESCO; SADE; CALIMAN, 2014, p.105). A
entrevista não seria apenas espaço para se contar sobre as experiências vividas,
isto é, a representação do vivido, mas seria também momento de viver uma
experiência35 no seu próprio contexto. Desta forma, o pesquisador, ao participar das
relações que estão sendo estabelecidas, investiga e intervém simultaneamente. Não
sendo um mero espectador da realidade, está implicado 36 nela. Aceitar esta
condição é “admitir que sou objetivado por aquilo que pretendo objetivar:
fenômenos, acontecimentos, grupos, ideias, etc.” (LOURAU apud AGUIAR; LOPES
DA ROCHA, 2007, p.656).
Com a realização das entrevistas, pretendia-se promover a aproximação às
experiências de aprendizagem dos alunos do CTACS. A forma de condução das
entrevistas teve por inspiração também a entrevista de explicitação. Formulada por
Vermersch (2006), esta modalidade de entrevista tem por objetivo possibilitar a
verbalização de uma ação realizada. No caso da presente pesquisa, pretendia-se
que a ação dissesse respeito a uma tarefa específica efetuada em sala de aula de
forma individual pelo aluno, por solicitação do professor. A ideia inicial era que a
entrevista fosse conduzida de modo a possibilitar o acesso do entrevistado a seus
processos cognitivos durante a realização da referida tarefa (DEPRAZ; VARELA;
VERMERSCH, 2002). No diálogo com os alunos a entrevista teve seu foco mais no
35

Para Larrosa (2002, p.21) “A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca.”.

36

O conceito de implicação refere-se à constatação de que a maneira como o pesquisador situa-se
no campo de investigação inevitavelmente afeta a compreensão deste mesmo campo. Este conceito
é desenvolvido de forma própria pela socioanálise francesa, que tem em LOURAU (2007) e
LAPASSADE (2012) seus expoentes, e é utilizado como referência no método da cartografia.
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como do que no porquê de determinadas ações. Desta maneira, o objetivo era
ajudar a reconstituir as ações mentais dos alunos. A forma de condução da
entrevista não visava que o entrevistado se lembrasse imediatamente e
exaustivamente de suas ações. Interessava compreender estas ações a partir do
ponto de vista do aluno, acompanhando sua tomada de consciência em relação a
elas, isto é, a compreensão de como conseguiu fazer aquilo que lhe tinha sido
solicitado fazer.
Foi elaborado um roteiro para as entrevistas (APÊNDICE A), organizado em
quatro partes: experiências educacionais e culturais, em que me interessava
conhecer um pouco do universo cultural do aluno e de suas experiências
educacionais anteriores; experiência de participação no curso, onde elenquei
situações que, caso necessário, poderiam ajudar o aluno a se remeter à experiência
de sala de aula; experiência em realizar uma atividade proposta pelo professor, que
era inicialmente o ponto principal da entrevista; comentários finais, em que pergunto
sobre o que achou de participar da entrevista e se gostaria de fazer mais algum
comentário. Este roteiro foi utilizado apenas para disparar a entrevista. Procurei me
guiar mais pela condução que o próprio entrevistado dava à conversa, não me
preocupando em seguir a sequência do roteiro, ou garantir que todos os pontos
elencados nele fossem abordados. Tinha por objetivo que a entrevista se delineasse
mais como uma conversa, do que como uma sequência de perguntas e respostas:
“Uma conversa não é condicionada por especificidades, ela se faz nos encontros.”
(TEDESCO; CALIMAN; SADE, 2014, p.110).
Como pesquisadora, acompanhei o curso uma vez por semana, durante oito
meses, observando as aulas do Eixo Políticas de Saúde e Eixo Investigação e
Planejamento. Foi em uma destas ocasiões que fiz o convite aos alunos para
participarem da entrevista, explicando que meu interesse era pesquisar a
aprendizagem de adultos que retornam à escola. Depois da reação inicial de silêncio
da turma, duas alunas se dispuseram a participar da pesquisa. Avaliando que seria
interessante ter um número maior de participantes, algumas semanas depois faço
novamente o convite em duas ocasiões diferentes. Mesma reação inicial de silêncio
e em seguida, ao todo, mais quatro pessoas se oferecem para participar. O silêncio
inicial e a pouca adesão, seriam expressão de desinteresse, ou temor, em participar
da pesquisa? A apresentação do tema da entrevista como “aprendizagem de adultos
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que retornam à escola” teria assustado aos alunos, que talvez imaginassem que a
entrevista fosse uma situação de testagem?
Dos seis alunos que se dispuseram a participar, dois não o fizeram por
estarem ausentes das aulas no período em que as entrevistas foram realizadas.
Foram então entrevistados quatro alunos do Curso Técnico de Agentes
Comunitários de Saúde (CTACS) da Escola Politécnica de saúde Joaquim Venâncio
(EPSJV). As entrevistas foram feitas em uma sala da biblioteca da escola e foram
gravadas, mediante autorização dos participantes, que leram e assinaram o Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE B). Foram realizadas
depois do almoço, no intervalo entre o turno da manhã e da tarde. Todas as
entrevistas foram por mim transcritas integralmente.
Pretendia-se que as entrevistas ocorressem em um momento seguinte ao da
atividade individual realizada em sala de aula, porém, em função do planejamento
dos professores, e da disponibilidade dos alunos, com eventuais ausências, não foi
possível manter esta condição em todas as entrevistas realizadas. No decorrer da
narrativa e análise das entrevistas os nomes dos entrevistados foram substituídos
por nomes fictícios, de modo a preservar sua privacidade.

3.2 Breve apresentação do Curso Técnico de Agente Comunitário de Saúde

Ao realizar entrevistas com alunos do Curso Técnico de Agente Comunitário
de Saúde (CTACS), meu objetivo principal era proceder a um acompanhamento de
suas aprendizagens. Neste sentido, o CTACS é o pano de fundo para minhas
reflexões. Não há, no entanto, o intuito de avaliar a qualidade do curso em
questão 37 . Porém, como é nesta formação que os alunos estão imersos, é
importante que os componentes que constituem o curso sejam considerados na
reflexão a ser empreendida. As aprendizagens se dão no contexto do ensinoaprendizagem, no CTACS 38 . Por este motivo, antes de abordar as entrevistas
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Por outro lado, espera-se que o trabalho realizado com esta pesquisa possa contribuir com as
discussões e práticas educativas realizadas no âmbito deste curso, e da formação técnica dos
Agentes Comunitários de Saúde, de um modo geral.
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propriamente ditas, faço uma breve apresentação das atribuições dos Agentes
Comunitários de Saúde, bem como, da turma com que trabalhei e da proposta
pedagógica do curso, com seus componentes curriculares, de modo que fiquem
mais claras as referências feitas pelos alunos a determinados aspectos desta
formação técnica.
A profissão de Agente Comunitário de Saúde insere-se exclusivamente no
âmbito do setor público. Este profissional compõe, juntamente com outros
trabalhadores da saúde, a Equipe de Saúde da Família que, no âmbito do Sistema
Único de Saúde (SUS), é responsável por promover, em determinado território de
abrangência, uma atenção à saúde baseada no enfoque preventivo e na atuação
multiprofissional. Algumas atribuições do Agente Comunitário de Saúde são: realizar
o cadastro dos moradores ligados a sua área de atuação; orientar a população em
relação aos serviços de saúde disponíveis e desenvolver atividades de promoção da
saúde, de prevenção de doenças e agravos e de vigilância à saúde, através de
atividades educativas (PNAB, 2014). Costuma-se destacar a importância da função
do Agente Comunitário de Saúde como articulador entre os serviços de saúde e as
necessidades da população, tendo papel estratégico na implantação de políticas de
atenção à saúde baseadas nos princípios do SUS. O ACS deve necessariamente
morar na região onde irá atuar. As regiões atendidas pelas Equipes de Saúde da
Família são áreas da cidade que apresentam, em sua grande maioria, condições
sociais precárias
Na turma, referência para esta pesquisa, os alunos trabalham, em grande
parte, há mais de dez anos como ACS39, estão nas faixas etárias de quarenta e
cinqüenta anos, e são, em sua maioria, mulheres. Na medida em que interessa-nos
investigar os encontros e desencontros entre os saberes construídos na vida e os na
formação, realizamos uma aproximação, ainda que superficial, à escolaridade
destes alunos. Não é nosso intuito, com esta iniciativa, fechar um perfil discente.

38

39

O CTACS é um curso oferecido pela Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV).
Esta escola é a unidade da Fiocruz responsável pela ensino, pesquisa e cooperação na área da
Educação Profissional em Saúde. A escola oferece cursos de formação técnica de nível médio,
cursos na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA). e possui, ainda, um Programa de
pós-graduação em Educação Profissional em Saúde. Alguns dos princípios que orientam o trabalho
da EPSJV são os da formação politécnica; da integração ensino e pesquisa e da ênfase na
formação para o Sistema Único de Saúde.
Um dos critérios de seleção para ingresso no curso foi o de maior tempo de serviço.
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Em um levantamento inicial realizado a partir das fichas de inscrição observase que quase todos os alunos têm o Ensino Médio completo, cursado em instituição
pública40. Em alguns casos encontramos referência à frequência a uma formação
técnica (nas áreas de administração, ensino e saúde). Um aluno cursou o Ensino
Superior. Para muitos alunos, tanto a finalização do Ensino Fundamental, quanto do
Ensino Médio, não ocorreu na idade prevista para tal. Em alguns casos o Ensino
Médio foi realizado anos depois de finalizado o Ensino Fundamental, por meio da
modalidade de ensino Educação de Jovens e Adultos (EJA). Assim, embora quase
todos possuam o Ensino Médio completo, a formação escolar não se deu, para a
maioria dos alunos, de forma regular. Grande parte dos alunos está afastada da
escola há mais de dez anos41.
Em relação aos princípios pedagógicos do curso, é importante destacar que o
CTACS não se limita a abordar os conhecimentos requeridos para a atuação prática
dos ACS, a partir de uma concepção de formação centrada nas habilidades do
indivíduo, e voltada exclusivamente para a adequação ao mundo do trabalho. A
formação privilegia o desenvolvimento de uma postura crítica e reflexiva, a partir de
uma concepção politécnica de educação (SAVIANI, 2003). Valoriza as formas de
pensar e agir dos alunos, e das pessoas com quem estes atuam, propondo uma
perspectiva que busca a superação das relações de opressão próprias da nossa
sociedade.
Em coerência com estes princípios, a proposta curricular do curso está
estruturada a partir das seguintes temáticas: a constituição histórica do trabalho do
ACS, a partir de temas referentes às políticas públicas, território e educação em
saúde; a organização da Atenção Básica e a atuação do ACS, enfocando os
princípios que embasam o trabalho de promoção e cuidado em saúde; e as relações
entre o trabalho do ACS e a participação política (ESCOLA POLITÉCNICA DE
SAÚDE JOAQUIM VENÂNCIO, 2014). O curso, com duração de dois anos e quatro
meses, está estruturado em três Etapas Formativas, organizadas por Eixos
Curriculares. Durante a realização da pesquisa, os alunos estavam cursando a
40

As exigências para assumir a profissão de ACS são atualmente: ter o Ensino Fundamental
completo e morar na comunidade onde irá atuar. Em função da legislação vigente (BRASIL, 2004),
o aluno que ingressa na formação técnica de Agente Comunitário de Saúde sem o Ensino Médio
completo deve finalizá-lo até o término da formação.

41

Exceção feita, sobretudo, ao grupo de alunos que finalizou o Ensino Médio por meio da Educação
de Jovens e Adultos.
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Etapa I, composta pelos seguintes Eixos: Educação em Saúde; Políticas de Saúde,
Trabalho em Saúde, e Investigação e Planejamento em Saúde.
O curso inclui também estratégias pedagógicas integradoras: as Práticas
profissionais, a Oficina de Leitura e a Oficina de Cultura. As primeiras são momentos
em que, os preceptores, profissionais com experiência em Educação Popular em
Saúde, apoiam os alunos a integrarem os diferentes conteúdos abordados no curso,
articulando-os com suas experiências de vida e atuação profissional. Uma das
atividades concebidas e coordenada pelos preceptores é a do Portfólio. Esta
atividade tem por objetivo possibilitar que, no decorrer de toda a formação, realizese o registro das atividades pedagógicas, a partir das sínteses e elaborações de
cada estudante. A ideia é que o uso do Portfólio seja um momento em que o aluno
possa integrar os diferentes conteúdos desenvolvidos no curso à sua maneira,
havendo aí a expectativa de uma vivência de autoria.
Encontramos no documento que apresenta o Plano de Curso do CTACS que
a Oficina de Leitura tem por objetivos aprimorar processos de leitura e de escrita,
apoiando o desenvolvimento dos conceitos abordados nas etapas formativas e a
elaboração do Trabalho de Conclusão do Curso. Desta maneira, visa também
fortalecer a capacidade de problematização, de argumentação e de formulação de
ideias dos ACS junto a sua equipe de trabalho. Em relação à Oficina de Cultura,
consta no Plano de Curso (ESCOLA POLITÉCNICA DE SAÚDE JOAQUIM
VENÂNCIO, 2014, p.16) que esta
tem por objetivo possibilitar que os ACS, a partir do contato com diferentes
expressões culturais, possam problematizar sua condição de vida, seus
valores e seus interesses. Pretende enfatizar a reflexão sobre a formação
social brasileira sob o ângulo do debate cultural e discutir a importância da
cultura para a reflexão sobre os direitos humanos. A Oficina é organizada
de modo a tornar possível aos alunos o contato com tipos de textos
(jornalísticos, literários) e linguagens artísticas variadas, bem como o
acesso a equipamentos urbanos como museus, parques e outros espaços
culturais. Abordará também as expressões culturais próprias ao universo
dos alunos.

A proposta curricular do CTACS procura levar em conta as especificidades do
adulto trabalhador, que teve, em muitos casos, uma formação geral precária.
Também parte do princípio que a maioria dos ACS inicia sua inserção no trabalho
sem formação alguma, ou com participação no chamado Curso Introdutório, que
consiste em uma capacitação inicial de poucas semanas.
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3.3 Narrativa e análise das entrevistas

“Como construir uma narrativa cuja expressão porte a experiência da
entrevista?”

42

(TEDESCO; SADE; CALIMAN, 2014, p.124). Observamos que a

narração já é em si uma análise. As opções que fiz para narrar as entrevistas
constituíram um esforço para acessar as experiências relativas às aprendizagens
dos adultos entrevistados. Optei por analisá-las individualmente, procurando
preservar a heterogeneidade das mesmas. Esta escolha fundamenta-se na
constatação de que havia uma riqueza de temas, interesses e afetos em cada uma
delas, que se perderiam em outro tipo de análise, como por exemplo, a partir de uma
organização por assuntos comuns que eventualmente surgissem. Atendendo a este
critério de respeito às singularidades das entrevistas e dos entrevistados, optei por
não me preocupar em uniformizar o tamanho dos trechos selecionados, isto é, cada
entrevista foi apresentada em função do que eu identificava que era de interesse
para desenvolver a discussão sobre aprendizagem de adultos. Por exemplo, Inês
abordou em sua entrevista diferentes temas que nos pareceram profícuos para a
reflexão sobre o ensino-aprendizagem de adultos, por este motivo sua parte é mais
extensa. Optei também em preservar longos trechos de transcrições, quando
considerava que eram expressivos para a reflexão. Procurei registrar entre
parêntesis modulações de voz, risos, silêncios, pois estes podem denotar a
presença da experiência (TEDESCO; CALIMAN; SADE, 2014). Como se verá mais
adiante, a alusão a determinados dispositivos de ensino (o trabalho em grupo, o
portfólio) era acompanhada de sentimentos diversos. Em cada entrevista, um tom
emocional variado: sentimentos de valorização, de descoberta, e também de
desvalorização, fracasso. Em cada entrevista um colorido. Mais um motivo para não
buscar, necessariamente, consenso entre elas.
Assim, a maneira de apresentação das entrevistas e de suas respectivas
análises variou em função das características de cada uma delas. Optei por
acentuar a ideia de que os trechos da entrevista apresentados eram, de alguma
maneira, a expressão de cada entrevistado. Para acentuar a ideia de autoria, o título
da entrevista é apresentado nos formatos, “Eu, Joana”; “Eu, Inês”; “Eu, Marta”,
42

Indagamo-nos também: como construir uma narrativa sem nos prendermos às formas identitárias
(ser mulher, ser ACS, ser de classe popular, etc.)?
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procurando enfatizar a ideia da fala na primeira pessoa43. Na entrevista com Carlos
este formato não foi mantido porque avaliei que seu tom não expressava com tanta
intensidade uma fala a partir da experiência.
Nos trechos em que foram reproduzidos diálogo, a minha fala como
entrevistadora está identificada pela inicial do meu nome (C). As entrevistas com
Joana e Marta (entrevistas 1 e 4), que a meu ver apresentavam-se de forma mais
coesa em relação a alguma temática, foram apresentadas em um texto corrido,
sendo seguidas pela análise. Em alguns momentos desta análise, acrescentei
trechos das entrevista. Nas entrevistas de Carlos e Inês (entrevistas 2 e 3), preferi
mesclar os tipos de texto: trechos das entrevistas, e análise das mesmas.
Os trechos escolhidos para serem transcritos, a sequência de apresentação
dos mesmos e a forma de analisá-los, se constituíram a partir da minha visão
enquanto pesquisadora, associada à fala do entrevistado que conduziu, em grande
parte, o rumo da entrevista. A leitura da transcrição das entrevistas suscitou em mim
sentimentos, reflexões que procurei associar com os conceitos trabalhados nos
capítulos anteriores, mas deixando uma margem para o que não estava previsto.
Assim, estas escolhas levaram em conta os conceitos e temas abordados nos
Capítulos I e II desta tese, sobretudo a partir dos trabalhos de Kastrup (2007) e
Oliveira (2009), mas não se limitando a estes, convocando outros autores que não
haviam sido ainda mencionados. A ideia inicial de centrar a entrevista na reflexão
sobre uma experiência de sala de aula foi realizada, como já mencionado, em
algumas entrevistas. Mas outros aspectos surgiram que não estavam presentes no
planejamento da entrevista, fazendo emergir temáticas, e ajudando-me a procurar
identificar vetores importantes relacionados às aprendizagens de adultos. Importante
destacar que a narrativa das entrevistas tem o caráter de sintonizar com as falas e
não construir um discurso sobre as entrevistas, procurando descobrir o que estava

43

Este formato foi inspirado em duas obras artísticas diferentes. A primeira delas foi o romance
"Mayombe", do autor angolano Pepetela (2013). O tema do livro é o movimento de libertação de
Angola, do qual o autor participou. Em alguns trechos, a voz do narrador da história é interrompida
para dar lugar à fala de algum personagem. Esta fala é apresentada assim: "Eu, o narrador, sou...
.". E a partir daí um personagem apresenta seu ponto de vista sobre o enredo que está se
desenrolando, não necessariamente concordando com a versão do narrador. Na mesma época em
que lia este livro, vi o filme "Eu, Daniel Blake", em que o cineasta inglês Ken Loach, ao acompanhar
as vicissitudes de um trabalhador na Inglaterra dos nossos dias, mostra-nos como, a despeito da
violência do Estado sobre os trabalhadores e da predominância de relações pautadas no
individualismo e na competitividade, pode haver resistência, por meio de modos singulares de
existência.
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por trás das falas. As entrevistas estão apresentadas pela ordem em que foram
realizadas. Vamos a elas.

3.3.1 Eu, Joana

Trabalho como Agente Comunitário de Saúde há muito tempo. Desde que
terminei o ensino médio integrado, década de 80, que não estudei mais, só
tive capacitações no trabalho, de um ou dois dias, sobre dengue,
tuberculose, etc.
Eu fiquei este período todo sem estudar, por isso que eu tenho muita
dificuldade na sala de aula, quando passam algum trabalho, alguma coisa...
Eu sei que eu sou uma pessoa muito nervosa, que o meu nervosismo me
atrapalha. Eu tenho que aprender a dominar este nervosismo, às vezes eu
sei as coisas, chega na hora eu fico nervosa me dá um branco. [...]
Atrapalha meu raciocínio. Semana passada eu fui pegar meu pagamento no
banco e não consegui! Este negócio de computador eu também tenho
dificuldade. [...] Se eu for ser avaliada eu fico nervosa, vamos supor, um
arroz... sei fazer arroz de olho fechado, mas se eu for ser avaliada porque tô
fazendo aquele arroz, eu tenho certeza que eu vou errar pra fazer aquele
arroz... Entendeu?
Quando eu entrei pra ser agente de saúde, tinha que fazer sala de espera.
Nossa mãe do céu! Eu ficava nervosa, tensa, olhava pra um lado, olhava
pro outro. Hoje em dia já faço uma sala de espera até sem estudar. Uma
tuberculose, vacina, estas coisas assim. Eu já domino o assunto, já falo.
São usuários que eu já conheço.
Agora, quando eu fui fazer a prova de autoescola... Quando eu vi aqueles
homens tudo me olhando, me observando o que estava fazendo... Eu fiquei
decepcionada pela minha capacidade [...] e eu não consegui fazer nada, só
passei a marcha. Não, só liguei a marcha, não, só liguei a seta, passei a
marcha e quis sair com o carro! Desde quando eu posso fazer isso! Não
posso! Eu sei que é: marcha, que é seta, marcha, freio de mão e olhar pra
fora! Tava com tudo na cabeça! Eu fiquei mais chateada porque eu fui
reprovada numa coisa que eu sabia, e eu nem consegui fazer o percurso
todo... Entendeu?
Eu não tenho mais esta dificuldade em público, mas eu tenho que crescer
nesta dificuldade no papel. Quando eu tô fazendo trabalho em grupo, eu me
sinto nível a nível, eu não me sinto inferior a eles em nada. Eu acho que eu
tenho a mesma capacidade que a minha colega tem. Eu tô de igual pra
igual quando eu tô em grupo. Agora quando eu tô individual eu acho que o
meu nível cai. Eu não entendo por quê. Eu fico assim, eu fico sozinha, eu...
eu fico desamparada eu acho. Entendeu? Eu fico desamparada. Porque
quando eu tô no grupo, eu falo uma coisa, o pessoal fala assim, “não Joana,
não é assim”, ou então quando alguma colega fala alguma coisa eu falo
“você não acha melhor a gente fazer assim, assim, né?”, aí eu dou uma
opinião aí a outra pá pá também, aí chega a um comum acordo, a gente faz
o trabalho.
[...] Eu acho que eu não sou ruim não, eu acho que estou me dando bem
pelos Eixos que já passei. O trabalho da professora Fátima... Eu pegava, lia,
e comecei a escrever. Tinha texto da Fátima... tinha umas palavras que eu
não entendia o significado, aí eu ia lá no Google, olhava o significado
daquela palavra pra eu entender e botar com as minhas próprias palavras.
Eu acho que eu fiquei satisfeita com o trabalho, porque eu não fiquei de
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recuperação. Ela escreveu [no trabalho] que eu fui atenciosa, eu gostei do
retorno que ela me deu.
E um dia também... que a Sandra, preceptora, pediu pra gente escrever
sobre o Portfólio, aí eu falei, “Sandra eu não sei escrever nada, eu tenho
dificuldade”, aí ela... “Ah, escreve isso!”. Aí eu comecei a escrever que eu
tinha dificuldade de escrever seja pro Portfólio ou pra qualquer outra coisa,
mas eu vou tentar escrever melhor. O Portfólio é importante pro nosso
desempenho, do nosso trabalho, do nosso curso, que ali a gente vai botar
nossas atividades. Aí eu escrevi, e a Sandra ficou com os olhos cheios
d´água. Aí uma colega me chamou e falou assim “Joana, eu fiquei
emocionada com o que você escreveu”. Tanto que eu até peguei ele, tirei
do meu caderno, escrevi e botei no Portfólio. Isso me deixou assim. eu
fiquei assim muito emocionada em saber que alguém viu o que eu escrevi,
que alguém gostou do que eu escrevi. Então isso eu acho que já é um
passo que eu já tô dando com esta minha dificuldade... de tá escrevendo.
[...] Eu acho se eu não tivesse ficado tanto tempo sem estudar eu não teria
esta dificuldade [...]. Eu confesso que eu não tenho o hábito de tá lendo,
lendo, lendo. Agora que quando eu vim pro curso, eu nunca tive o hábito de
ler. Agora sim, eu tô percebendo que eu tenho que ler mais.
[...] Eu não sei o quê que eu tenho que fazer, se eu tenho que procurar um
psicólogo... sei lá...fazer um tratamento...será que eu tenho que fazer um
tratamento?

Pensando a entrevista com Joana

Na entrevista com Joana predominou o tema da dificuldade. Esta dificuldade
é assinalada por ela em relação a diferentes situações: “na hora de escrever”, “com
a minha memória”, “com o computador”. Diante das tarefas do curso, quando
realizadas individualmente, Joana sente-se desamparada, sozinha com suas
dificuldades, mas ao realizá-las em grupo, podendo trocar ideias com os colegas,
sente-se “nível a nível”, segura.
As dificuldades descritas não se restringem ao ambiente escolar, e estão
presentes também nos desafios da vida diária, como, na prova da autoescola e ao
usar o caixa eletrônico para retirar seu pagamento. No relato sobre a prova da
autoescola, Joana sabia a sequência das ações necessárias para dar a partida no
carro, mas, o fato de ter este conhecimento não foi suficiente para pô-las em prática.
Na linguagem de Varela, Thompson e Rosch (2003), poderíamos dizer que este
conhecimento ainda não estava incorporado. Com Dreyfus (1998) poderíamos
afirmar que Joana, na condição de aprendiz iniciante de motorista, conhece, de
forma abstrata, as regras do que convém fazer para dar a partida no carro, mas em
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um contexto da prática, não consegue ainda utilizá-las. Podemos acrescentar que
não consegue, sobretudo, porque esta é uma situação de testagem.
Joana avalia que as situações de testagem a afetam de tal forma que mesmo
uma atividade que domina, e que faz parte do seu dia-a-dia, como fazer um arroz,
estaria comprometida se fosse realizada em uma situação de avaliação. Em relação
às tarefas profissionais, dá o exemplo de “fazer uma sala de espera”. Considera que
tinha dificuldade ao realizá-la, mas que superou - a, pois já conhece as pessoas com
quem vai lidar. Os saberes e as dificuldades aparecem em relação aos variados
âmbitos da vida. O que está em jogo aqui não é somente a condição de aluna, mas
de pessoa adulta que lida com diferentes situações da vida. E as experiências
escolares estão presentes, afetando a forma de lidar com estas situações em que
saberes devem ser acionados.
Joana está muito incomodada com sua dificuldade e o diálogo construído na
entrevista gerou espaço para se expressar sobre isso e pedir ajuda: “Eu não sei o
quê que eu tenho que fazer, se eu tenho que procurar um psicólogo... sei lá...fazer
um tratamento...será que eu tenho que fazer um tratamento?”. Durante a entrevista,
que, segundo ela, tomou como “uma conversa”, “um bate-papo”, e não como mais
um espaço para ser avaliada (o que era inicialmente sua preocupação), sentiu-se à
vontade para dialogar com franqueza comigo:
C - Este nome, dificuldade... eu acho que você tá dando muita força pra ele.
J - Então vou substituir por que palavra? (ri um pouco contrariada)
C- Só substituir a palavra não...(riso) É a questão de valorizar também o seu
lado que se interessa pelas coisas.
J - Hummm...hummm..
C - Não ficar só destacando as dificuldades, você tem facilidades também.
J - Tenho facilidades, mas acho que são mínimas, acho que as dificuldades
são maiores (ri).

Nas situações em que se sente desafiada, Joana desconfia de sua
capacidade, e esta falta de confiança lhe atrapalha. Não se considera uma “boa
aluna”, pois ser um bom aluno é, segundo ela, “escrever direitinho, pontuação...
saber as regras gramatical todas, e eu sei que eu não sei”. Mas a questão do
domínio da escrita não parece afetar seu desempenho no decorrer da formação
técnica da qual está participando: “Eu acho que eu não sou ruim não, eu acho que
estou me dando bem pelos Eixos que já passei”, e, efetivamente, Joana tem
apresentado bom aproveitamento nos Eixos realizados até agora no curso. Parece
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que coabitam em Joana duas maneiras de se avaliar em função dos modelos
escolares vividos, um tradicional, que possivelmente predominou na sua trajetória
escolar, e o atual, da sua formação técnica.
Associa bom desempenho escolar com a

posse de determinadas

competências exigidas pela cultura letrada. Joana frequentou a escola no período
regular, completou o ensino médio, e não considera ter o manejo satisfatório da
escrita. O que comprometeu este domínio? Podemos identificar que muitos vetores
estão em jogo no relato da “dificuldade de Joana”: o afastamento da sala de aula por
muito tempo, seu grau de familiaridade com as práticas de leitura e de escrita, o
nervosismo nas situações de avaliação, a questão da memória. E devemos
acrescentar ainda um aspecto que não foi mencionado por Joana, e que poderia
estar presente na sua trajetória escolar: a qualidade da formação obtida na
Educação Básica.
Muitas outras conversas com Joana precisariam ser realizadas para pensar
com ela sobre suas dificuldades, conhecer mais sua história44. Isto nos remete à
questão da função da entrevista nesta pesquisa. De acordo com a perspectiva
assumida, o objetivo da entrevista é promover a aproximação às experiências de
aprendizagem dos alunos. A entrevista, para Joana, tornou-se um espaço para
conversar sobre suas dificuldades e pedir ajuda. O problema de Joana passa a ser,
então, um problema da pesquisadora e da entrevista também, já que nossa proposta
é pensar com, trabalhar a experiência, e não simplesmente extrair informações e
opiniões para serem analisadas. No decorrer da entrevista procurou-se acolher a
fala de Joana, visando, junto com ela, nos aproximarmos de suas experiências de
aprendizagem (e de dificuldade). E é desejável que se criem formas de levar em
conta os processos de aprendizagem de Joana no decorrer da nossa atuação no
curso como professora e coordenadora. O aspecto da pesquisa como intervenção
está aqui presente. Ao mesmo tempo, embora este tipo de entrevista tenha uma
abordagem mais próxima do diálogo clínico, do que de perguntas jornalísticas
(Tedesco, Sade e Caliman, 2014), seu objetivo não seria realizar um diagnóstico das
dificuldades de aprendizagem de Joana, como nos moldes de uma entrevista em
psicopedagogia, por exemplo.

44

Durante a entrevista foi discutido com Joana sobre a possibilidade de indicação de um atendimento
psicológico ou psicopedagógico.
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Joana expressa um sentimento de solidão, de desamparo, diante de uma
situação de desafio cognitivo. Em muitas ocasiões em que deve mostrar o que sabe,
sente dificuldade em recorrer aos saberes já sedimentados. Na entrevista, quando
solicitada a resgatar a experiência de realizar individualmente um trabalho por
escrito durante a aula, comenta:
Eu escrevi assim, umas nove, oito linhas mais ou menos, aí eu passei a
limpo e entreguei pra ela, mas eu sei que... mas eu queria [respira fundo] ter
feito muito mais, entendeu? Eu me achei incapaz de fazer aquele trabalho,
eu sabia que eu sabia fazer aquilo ali, mas eu não consiiiiiigo botar...
[respira fundo].

Joana identifica que ao ser solicitada a sistematizar conhecimentos por meio
da escrita em uma situação de avaliação, atrapalha-se: “Eu sei da matéria, eu
estudei, mas aí as coisas não vêm na minha cabeça, aí eu fico parando pensando...
„eu sei o que é planejamento, eu sei o que é a busca, eu sei o que é promoção em
saúde‟, mas aí quando eu chego ali pra me expressar, com as minhas palavras no
papel, eu não consigo me expressar desta forma”.
Mas Joana tem facilidade em se expressar sobre sua dificuldade. Pensa
sobre seu pensar. Não estariam aí presentes os aspectos metacognitivos, descritos
por Oliveira (1999)? Joana demonstra, em diferentes passagens da entrevista,
habilidade para acessar suas próprias ações intelectuais. Sabe se observar, tem
vontade de entender o que está acontecendo, indaga-se: “Por que isso acontece
comigo?”. Apresenta uma postura atenta em relação as suas dificuldades, e
demonstra querer enfrentá-las, considerando importante prestar atenção às aulas:
“eu sinto esta necessidade, de aprender, em vez de ficar brincando na sala de aula,
eu gosto de ficar bem na frente, pra poder realmente eu aprender”.
Joana pôde reconhecer momentos na sala de aula que são oportunidades
para se sentir potente, enfrentar suas dificuldades e se transformar. Referindo-se à
correção do trabalho pela professora Fátima, comenta: “Ela escreveu [no trabalho]
que eu fui atenciosa, eu gostei do retorno que ela me deu”. Quando a preceptora
Sandra sugere que ela escreva sobre a sua dificuldade, aceita o desafio e
reconhece as consequências para sua aprendizagem: “Eu fiquei assim muito
emocionada em saber que alguém viu o que eu escrevi, que alguém gostou do que
eu escrevi. Então isso eu acho que já é um passo que eu já tô dando com esta

78

minha dificuldade”. Joana, ao identificar que seu escrito comove a preceptora e a
colega, vê que pode afetar aos outros e se sente afetada também.
Interessante observar que nas situações de troca com os colegas, durante os
trabalhos em grupo, Joana também se sente mais confiante nas suas capacidades.
Ao dividir a responsabilidade da realização de determinadas atividades com o grupo,
há uma diminuição da tensão em relação às cobranças escolares, pois não se sente
mais sozinha diante dos desafios. Mas, além disso, é inevitável lembrar aqui da
perspectiva vigotskiana de valorização das trocas cognitivas como oportunidade de
construção do conhecimento: “Porque quando eu tô no grupo, eu falo uma coisa, o
pessoal fala assim „não Joana, não é assim‟, ou então quando alguma colega fala
alguma coisa eu falo „você não acha melhor a gente fazer assim, assim, né?‟ “45.
As situações vividas por Joana em sala de aula, em que se sentiu acolhida,
ao invés de cobrada em relação a suas capacidades, produziram efeitos importantes
para sua aprendizagem. Esta constatação nos lembra que a aprendizagem pode ser
compreendida como a própria produção de subjetividade, quando aquele que
aprende vivencia transformações em si mesmo.
Quanto ao que considera estar aprendendo na formação técnica, comenta:
Ninguém nunca falou pra gente de território, planejamento, educação em
saúde [...]. A gente faz assim: „Toma o papel, o que é tuberculose, como é
que é a transmissão, papapappapapa‟. Aí aqui não, já vi que tem que ter um
olhar diferente. A gente tem que pesquisar tudo, a gente tem que olhar a
pessoa, a gente tem que ver o interior daquela pessoa. Não. Eu já vou ter
que fazer um planejamento diferente, pra tá abordando aquelas pessoas de
uma forma diferente. [...] Explicar mais detalhado, até uma visita, até uma
explicação de como tomar um remédio. Antigamente eu só falava assim „Tá
tomando o remédio? - Tô - Ah tá. - Não tá tomando o remédio? Não pode‟.
Aí eu tenho que explicar: - „Se o senhor não tomar o remédio, é por causa
disso, disso‟. Aí a gente tem um outro olhar quando a gente começa a fazer
o curso... é diferente entendeu? [respira fundo].

A formação técnica aborda temas como, território, planejamento, educação e
saúde, que não foram anteriormente apresentados à Joana (nem a tantos outros
ACS) de forma sistematizada. Mas estes temas fazem parte do seu dia a dia no
trabalho e ela cria formas de lidar com eles na sua prática profissional. O trabalho
com Educação e Saúde, por exemplo, é uma das principais atribuições dos ACS.
Joana se refere à forma como costuma trabalhar com a população a partir da

45

A questão das trocas cognitivas em Vigotski tem relação, dentre outros aspectos, com o conceito
por ele formulado de zona de desenvolvimento proximal. Este ponto será abordado no Capítulo V.
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transmissão de informações e prescrição de normas de comportamento 46. Segundo
Joana, ela começa a compreender as atividades educativas “a partir de um outro
olhar”. Identifica que é necessário conhecer com quem está atuando e respeitar
seus ritmos próprios. “Tem pessoas que até você chegar e falar tchiiu, não vai
entender nada, então você vai ter que fazer um processo mais lento. Tem pessoas
que você vai ter que ensinar éé... passivamente, né. Tem uma certa dificuldade pra
tá entendendo...”.
Indagamo-nos em que medida Joana, ao ter acesso na formação técnica a
determinados conceitos, abordagens, concepções de mundo e de educação, e
ainda, ao identificar suas dificuldades e potencialidades ao lidar com o
conhecimento, começa a ter um outro olhar em relação às pessoas com quem
trabalha, às práticas profissionais por ela desenvolvidas e a si mesma.

3.3.2 Eu ,Inês

Sou Agente Comunitário de Saúde há muito tempo. Tenho o ensino médio
completo, terminei nos anos 80. Em seguida comecei a graduação em
Psicologia, mas parei, porque engravidei e não consegui conciliar estudo
com a vida doméstica. Não estudei mais, só estudei o curso de teologia
básica na Igreja Evangélica. Fiz um Curso Introdutório, para trabalhar como
ACS, de uma semana, e depois só aqueles cursos de um, no máximo, dois
dias.
Este momento da Internet me interessa, eu entro muito, assisto muito
pregação pela Internet. Sou evangélica, já tô lá há dezessete anos... ler a
Biblia... Eu tenho várias Bíblias de estudo [risos], Bíblia da mulher, Bíblia de
Genebra. As Bíblias são todas iguais47, mas ela traz um discernimento no
rodapé que te dá um entendimento maior, te dá um estudo, te abre mais a
sua visão, amplia a história daquilo que foi feito naquele momento, naquele
local, lá naquele lugar, naquele dia, te abre mais a sua visão [...] a palavra
de Deus é assim mesmo, ela se renova a cada dia, a cada dia fala de uma
maneira diferente. E eu gosto muito....

As diferentes dimensões da vida social vão se configurar de forma singular,
produzindo efeitos no desenvolvimento de cada pessoa. Para Inês, a vida religiosa é
46

Há uma vasta bibliografia sobre o trabalho educativo dos ACS (MIALHE, 2001; BORNSTEIN;
STOTZ, 2008; LOPES; DURÃO; CARVALHO, 2011; BORNSTEIN et al, 2014), sendo que um dos
temas abordados com frequência é o da tendência a uma abordagem prescritiva nas atividades de
Educação e Saúde.

47

Este trecho da entrevista se desenvolve a partir da minha solicitação à Inês de esclarecimentos
sobre como se apresentavam as diferentes versões da Bíblia, assunto que eu desconhecia.
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uma dimensão que têm papel importante. É uma prática social que Inês não só
vivencia como valoriza. A dedicação, de modo contínuo, às atividades religiosas,
permite a ela ter familiaridade com formas de conhecer que se aproximam daquelas
do contexto escolar. A partir da sua participação nas atividades da sua Igreja, Inês
lida com variados aspectos que predominam no mundo letrado: o estudo, que é para
ela, possibilidade de ter “um entendimento maior”, “abrir a visão”; o contato com um
tipo de texto, como o bíblico, que está sujeito a diferentes interpretações e que pode
ser lido a partir de variadas temáticas; o acesso a recursos textuais (as notas de
rodapé) que contextualizam determinados trechos bíblicos, abordando o tempo e o
lugar onde se desenrolaram48. Em função do grande interesse de Inês pelo tema, o
uso da Internet fica destinado principalmente a acessar as pregações religiosas.
No decorrer da entrevista Inês, ao referir-se a como se organiza para poder
acompanhar as aulas, menciona novamente sua vivência na Igreja:
Quando estou na aula eu me desligo de todo mundo. Pode falar o que o
quiser que eu... Desenvolvi isso lendo muito, ouvindo música...é... quando...
na Igreja a gente aprende muita coisa...é muito Congresso que a gente vai,
muito palestrante. [...] Então aquela multidão de gente, fala alto, você tem
que focar naquilo que tá ali. [...] Eu me eduquei a isso. [...] Às vezes você
vai pro supermercado tem que tá preparado. Você sabe que tem fila. Você
vai pro banco, você sabe que tem fila. [...]. Não importa o que vai aparecer
pela frente, meu foco é lá, eu tenho que chegar lá, entendeu? O que vai
acontecer daqui até lá, as pedras eu vou ter que tirar do meu caminho...
Então, na sala de aula as pedras é o quê? A colega tal falando igual a uma
gralha... ela destrói [risos]... quando uma colega começa a contar
historinha... entendeu? „Ai meu Deus, vai começar a história, eu vou me
desligar‟. Esperar a professora dar o feedback. Eu fico ali ouvindo, mas não
me envolvo com o que ela tá falando...

Segundo Inês, a experiência religiosa apresenta situações, como quando
deve estar atenta a um expositor, que lhe ajudam a desenvolver a capacidade de se
centrar em seus objetivos, desligando-se dos elementos dispersivos do seu entorno.
É um recurso construído ao longo da vida, que utiliza de forma deliberada no seu
cotidiano, incluindo o âmbito escolar. Inês, para poder realizar tarefas e adquirir
conhecimentos, foca sua atenção. Em sala de aula, quando o momento torna-se
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A familiaridade com aspectos da leitura e da escrita é compreendida por alguns autores, como
Kleiman (1995), a partir da ideia de letramento. Esta autora define letramento como “um conjunto de
práticas sociais que usam a escrita, como sistema simbólico e como tecnologia, em contextos
específicos para objetivos específicos” (KLEIMAN, 1995, p.18-19). Oliveira (2009) emprega também
este termo em algumas passagens de seu livro.
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desinteressante, fugindo do objetivo esperado, o melhor é “se desligar”, para não se
deixar afetar pelo que tira seu foco.
Em relação à formação técnica, para Inês, sobretudo o que é diretamente de
utilidade para sua vida profissional é de seu interesse, “chama sua atenção”, e,
consequentemente, merece ser focalizado.
Aquilo que te prende, fixa, você foca a sua atenção ali, e aquilo fica. Se eu
quero aquilo, eu vou levar aquilo comigo, eu tenho que ver isso. [...] aquilo
que ele [o professor] fala que me chamou atenção, por exemplo „eu preciso
usar isso na minha vida‟, „eu preciso fazer isso pro meu trabalho‟. Isso é
legal.

As atividades educacionais em relação as quais Inês não compreende o
sentido para seu trabalho tornam-se pouco interessantes. Ela refere-se então a uma
das primeiras atividades propostas em relação ao Portfólio, que tinha por objetivo
personalizar este material a partir de diferentes recursos artísticos. Em outro
momento do Portfólio foi solicitado também que escrevessem sobre o que estavam
achando do curso, destacando o que gostavam ou não.
Eu não gosto deste momento do Portfólio, eu ainda não me encontrei com
isso, ainda não me prendeu. Como as meninas que ficam lá deslumbradas
fazendo bonequinho, entendeu? [muda de assunto, e depois retorna].
Quando a preceptora falou do Portfólio... Eu tive uma ideia legal, eu vou fazer
uma ponte, aí vou fazer o castelo49, uma ponte fazendo a ligação da minha
casa com a escola. Num primeiro momento eu até me animei, mas depois eu
pensei „gente, que coisa chata esse negócio de Portfólio‟. [...] Eu escrevi
ainda muito pouco do meu Portfólio, porque é você falar de você mesmo, das
suas limitações... porque, sabe o que eu penso? Que isso é uma coisa meio
que adolescente, não é não? [risos]. Meio infantil de tá ali escrevendo, „ah a
aula hoje foi assim, a aula foi desse jeito, eu não gostei disso eu não gostei
daquilo‟. Eu não me encontrei ali. Como é uma proposta do curso, eu faço.
Mas não é algo que me dê prazer. Eu não gosto de tirar nota ruim, eu quero
ficar bem [...] mas ainda não veio uma inspiração do alto, pra mim fazer isso...
[risos]”.

Inês “não se encontrou” na atividade do Portfólio. Teve ideias para a
elaboração da capa, mas depois desanimou. Não vê sentido em investir nesta
atividade em que é solicitada a criar com materiais artísticos uma capa para o
Portfólio. Também não se anima a escrever sobre si mesma na sua relação com a
sua formação técnica. Sente um desconforto, como se estivesse sendo tratada como
adolescente ou criança.
49

No campus Manguinhos da Fiocruz, no Rio de Janeiro, destaca-se o Castelo Mourisco, bela obra
arquitetônica construída no início do século XX, que se tornou símbolo da instituição.
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Larrosa (1994) refere-se a determinadas práticas educacionais que podem
ser compreendidas como práticas de controle e de normalização. Segundo o autor,
são dispositivos pedagógicos que constroem experiências de si, quando são
ativados:
os mecanismos óticos que determinam o que posso ver de mim mesmo e
como posso vê-lo, os mecanismos discursivos que estabelecem o que
posso dizer de mim mesmo e como posso dizê-lo, os mecanismos jurídicos
que produzem com respeito a que e como posso julgar-me, as ações que
constroem o que de mim pode ser afetado por mim mesmo e a forma desse
afetar.” (LARROSA, 1994, p.40).

Mesmo não tendo sido este o objetivo da atividade, pode ter tido este efeito
em Inês. E ela resiste a participar, talvez porque não queira se submeter a este
suposto controle. É pertinente lembrar que qualquer prática pedagógica, mesmo que
não deliberadamente, produz subjetividade, por meio da naturalização de relações e
valores, da apresentação de modelos de comportamento e da submissão ao suposto
saber do professor, dentre outros aspectos. Mas os efeitos sobre os alunos serão
variados. Como vimos na entrevista com Joana, diferentemente de Inês, aquela
aluna compreendeu que alguns momentos da atividade do Portfólio foram
oportunidade para se sentir valorizada e se animar para enfrentar suas dificuldades.
Portanto, não se pode deduzir, generalizando, que a atividade a partir do Portfólio é
em si uma prática de controle, mas que, como tantas outras atividades, pode
produzir determinados efeitos no decorrer do processo de ensino-aprendizagem.
Há também um outro aspecto a se considerar. Inês compreende que a
proposta do Portfólio não é adequada para uma pessoa adulta. Porém, na condição
de aluna, como não quer “tirar nota ruim50”, pretende se esforçar para participar da
atividade. As condições de adulta e aluna aparecem aqui como conflitantes.
Participar de atividades artísticas e escrever sobre si são propostas que não atraem
Inês, que considera que o principal na formação técnica é ajudar a lidar com os
desafios que enfrenta no trabalho.
Sua condição de trabalhadora é enfatizada quando Inês faz comentários,
agora não especificamente sobre o Portfólio, mas sobre o curso de modo geral:
[...] Porque você tá assistindo uma aula como agente comunitária, como
técnica de agente comunitária. Eu vou ser formada em técnico, então eu
tenho que ter um diferencial das minhas colegas que ainda não são.[...]Eu
50

Para a atividade do Portfólio não está prevista nota.
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fico assim „eu tô assistindo essa aula pra quê?‟ [...] Um papel dentro da
minha gaveta não me interessa. Aonde que eu vou usar isso? [...] Porque a
Escola achou que isso ia servir para mim como ACS? Eu tenho que
encontrar nessa aula o que vai me servir naquela matéria para ser ACS,
porque se eu não encontrar, aquilo ali se perde totalmente...

Foi o que aconteceu com a Oficina de Cultura, em relação a qual,
inicialmente, Inês não entendia o sentido para a sua formação, mas depois, segundo
ela, pôde compreendê-lo. Conta então que estimulou as pessoas com quem trabalha
a realizar passeios culturais no centro da cidade, e que passou a fazer passeios
neste local com a família também. “[...] eu falei „gente, pra quê que eu tô assistindo
isso aqui, aula de Cultura?‟ [...] Quando ele levou a gente pra rua... aí eu pá... „Já
entendi! As pessoas ficam doentes e não sabem o benefício que o Rio de Janeiro
tem para trazer isso‟”.
Em outro momento da entrevista, Inês passa a se referir então às aulas que
para ela fizeram sentido, diferentemente daquela do Portfólio.
A aula de território não, é uma aula que eu tenho trago várias ideias pro
meu trabalho. A última aula então... mostrando à gente como é que faz o
mapa na Internet. Eu falei, humm, eu vou demarcar a microárea 51 , vou
colocar o nome das ruas, vou fazer isso que ela [a professora] fez, vou ver a
quantidade de hipertensos, de diabéticos, que está mais aglomerado nas
ruas, entendeu? [...] As ruas que têm mais incidência de gravidez, de
alcoolismo, eu quero fazer isso.
[...] porque a gente vem pra cá com a expectativa “vamos aprender a ser
Agente Comunitário” [...] muitas vezes você nem sabe pra quê que tá
fazendo aquilo, não te dão uma resposta sobre aquilo que você tá fazendo
[...]. Eu não tenho na minha microárea uma situação em que eu posso
identificar a minha maior incidência de hipertensos, porque elas são
hipertensas, porque elas se tornaram hipertensas? Você não tem esta
pesquisa na minha microárea.

Embora Inês exerça a função de ACS há quinze anos, tem a expectativa de
que a formação técnica lhe ensine a ser ACS. O acesso à determinada
sistematização do conhecimento no curso permite que Inês pense sobre os desafios
do trabalho de outro modo. O cotidiano da população com quem atua, com suas
potencialidades e dificuldades, e que Inês conhece de longa data, passa a ser visto
de outra forma. Pode-se depreender dos comentários de Inês sobre a questão do
trabalho com a microárea que conceitos estão sendo ampliados por ela e
empregados na sua prática profissional. E pode-se observar também que o

51

O termo microárea refere-se à área de atuação do Agente Comunitário de Saúde, congregando um
determinado conjunto de famílias a serem atendidas.
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estranhamento do familiar, a problematização de seu ambiente de trabalho, oferece
a possibilidade de criar outras maneiras de trabalhar, vendo mais sentido no que faz.
No Eixo da Política...eu nunca nem imaginei que existia política da saúde...
trazer a história, a história que vem láaa...porque a gente acha que
começou ontem isso tudo, ser agente comunitário, mas tem uma história [...]
Você chega na casa da pessoa você pergunta „Oi, tá tudo bem? Tá
tomando o remédio direitinho?‟ Às vezes nem entra! “Ah, tá precisando de
alguma coisa?‟ Você não fica mais presa à história dela, você não se
preocupa, porque lá atrás ainda tinha um pouco aquela preocupação, mas
52
agora já se perdeu e muito . E isso, esse curso tá...me animando, trazendo
animação [fala lentamente]. Você começa a ver a importância da sua
profissão, do seu trabalho.

As visitas domiciliares são realizadas a partir dos saberes cotidianos
construídos no trabalho. Da mesma forma que Joana, Inês identifica que a sua
maneira de compreender estas visitas se transformou por meio do acesso a
conhecimentos que nem supunha existir. No caso de Inês, conhecer a história das
políticas de saúde foi importante para pensar de outra maneira a sua atuação, e
também se sentir valorizada e animada. Esta animação se expressa em
providências tomadas no trabalho e na vida: “Porque tudo que você aprende, você
não aprende só para o meu trabalho, é pra tua vida. Eu não aprendi o eixo
Planejamento e Investigação só pra mim usar como agente comunitário, é pra mim
usar em tudo o que eu vou fazer”.
Inês identifica que o acesso a conhecimentos trabalhados no curso permitiu
um desdobramento na sua prática profissional. Conta que planejou muitas das suas
atividades (profissionais, domésticas, escolares), a partir do que foi trabalhado nas
aulas do Eixo Planejamento e Investigação: organizou fichas com informações sobre
vacinação das crianças acompanhadas por ela; antes de tirar férias, tomou
providências para que nada deixasse de acontecer em função da sua ausência,
planejando, por exemplo, as marcações de consulta. Inês toma providências em
relação à organização da sua atuação profissional, o que lhe dá satisfação ao sentir
que está realizando bem o seu trabalho. As aprendizagens desenvolvidas neste Eixo
também afetaram a sua relação com o estudo, pois Inês determinou horários e
preparou um espaço em casa para se dedicar a esta atividade.
Como já mencionado, a partir do que aprendeu no Eixo Território, pretende
mapear sua microárea, para realizar um diagnóstico da situação local. Considera
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As transformações na gestão do processo de trabalho dos ACS, com uma excessiva
burocratização, dentre outros aspectos, têm limitado a realização do trabalho educativo destes
profissionais (BORNSTEIN, 2014 et al).
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que será um material importante para apresentar à Coordenação da sua equipe,
embora saiba que não necessariamente suas sugestões serão efetivamente
aproveitadas no seu cotidiano profissional, pois muitos aspectos ligados às
condições e relações de trabalho estão em jogo.
Eu até falei isso pra professora „não que isso vá fazer uma diferença lá‟.
Porque se eu chegar pra minha enfermeira e falar, „vamos fazer isso‟, ela
vai dizer que eu tô arrumando trabalho. Isso vai ser uma satisfação minha,
eu me identificar melhor com a minha microárea”.

Segundo Inês, as aulas de Políticas de Saúde também contribuíram para que
compreendesse melhor a importância do seu papel como ACS junto à população.
Entregou para cada usuário do SUS, cadastrado em sua microárea, cartõezinhos
impressos com seu nome e dados úteis sobre o serviço da Estratégia da Saúde da
Família. Ela faz um comentário sobre isto:
I Você é, esse negócio...você é o elo entre o médico... entre o cadastrado e
a unidade. Ele tem que ter autonomia. Isto eu aprendi no Eixo Política, se
eu não estiver, ele tem que ter autonomia e ele tem que ser atendido (...).
Eu mandei imprimir e escrevi atrás dos cartõezinhos o conceito daaa, ah
meu Deus...que a Fátima fala toda hora...
C Universalidade?
I Da universalidade. Quando eu entrego o cartão eu falo „este é um direito
seu, a saúde é um direito de todos... para todos‟. A colega falou, „se este
cartão cai na coordenação vai dar problema‟. Eu falei „Não, isso é universal,
eles ensinam isso, a saúde é isso‟, é de todos para todos então eu tenho
que ensinar o meu cadastrado de aonde ele chegar ele tem que ser
assistido. Ele não depende de mim para ser assistido.

No diálogo acima, Inês refere-se à função do Agente Comunitário de Saúde
como mediador entre a comunidade e o serviço, função esta que compõe o conjunto
de atribuições estipuladas pela Estratégia de Saúde da Família 53 para este
profissional. Refere-se também à universalidade que é um importante princípio do
SUS. Traduz e sintetiza suas aprendizagens sobre estes temas sob a forma de um
cartãozinho criado por ela com o objetivo de aproximar o usuário de serviço de
saúde. A formação técnica, ao viabilizar o acesso a conhecimentos, princípios,
formulações, é um espaço de desenvolvimento de formas de pensar que contribuem
para o desempenho das funções dos ACS junto aos serviços de saúde e à
comunidade. E Inês espera que os conceitos abordados no curso ajudem-na a
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A Estratégia de Saúde da Família, implantada em meados da década de 90, é uma política
governamental direcionada à reorganização da atenção básica, a partir dos princípios do Sistema
Único de Saúde (SUS) (PNAB,2012).
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enfrentar os desafios do trabalho. A questão da “solução de problemas no trabalho”
é um componente central na formação técnica, sendo uma demanda legítima para
quem já atua como profissional, e não possui um preparo prévio para exercer seu
trabalho.
Na Educação Profissional muitos desafios se apresentam, sobretudo para a
formação daqueles que já estão inseridos no mundo do trabalho, como é o caso dos
ACS. A indagação que Inês faz em relação a sua formação técnica, “onde que eu
vou usar isso?”, aproxima-se daquela formulada por Malglaive (1995, p.69): “os
saberes pertinentes para serem ensinados são pertinentes para agir?”54. E como
estes diferentes saberes são abordados em sala de aula? Inês, em outro trecho da
entrevista, refere-se a sua preocupação em relação ao acompanhamento do curso
pela turma, o que vai gerar uma reflexão sobre as diferentes linguagens utilizadas
em sala de aula pelos professores e os saberes em questão.
Às vezes eu fico ali na sala, vejo aquelas meninas tão novinhas dando aula
pra gente, eu fico pensando „gente, só tem velha aqui, será que elas tão
conseguindo entender?‟. Eu fico assim preocupada porque elas [as
professoras] têm a preocupação de falar a nossa linguagem para que a
gente entenda, eu sinto isso nos professores. Mas eu entendo também que
o curso quer que a gente tenha uma linguagem técnica, por isso que eu falei
que a dobradinha da Maria e da Paula foi perfeita.

A questão das linguagens e dos saberes aparece aqui relacionada ao aspecto
geracional. “Meninas novinhas” dando aula para “velhas”. Será que “velhas” têm
condição de compreender o que “novinhas” falam? É como se houvesse um
distanciamento que dificulta o ensino-aprendizagem. Escola é lugar de “velha”?
Schneider (2012) refere-se aos mecanismos de exclusão que aparecem em sala de
aula em turmas da Educação de Jovens e Adultos, em função das relações
geracionais. O título do seu artigo, originário de sua tese, “Este é o meu lugar, este
não é o meu lugar” (SCHNEIDER, 2010), expressa bem este sentimento de ora
pertencer, ora não pertencer à escola.
Na EJA, o tornar-se adulto incorpora a separação entre adultos e menores
como um fundamento da ordem escolar de um modo muito particular, uma
vez que, nessa escola, o adulto é também aluno. Configura-se, desse
modo, uma tensão que ora explicita faltas no aluno adulto da EJA, em
relação ao ideal de aluno menor na escola, em especial na suposição de
uma falta de certas competências cognitivas que dificultam a aprendizagem
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Esta formulação de Malglaive (1995) pode ser criticada pelo excessivo pragmatismo.
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de matemática escolar (Esse não é o meu lugar), ora explicita uma
completude no aluno adulto da EJA, configurando-o como um ideal, por
atributos, sobretudo, de cunho moral (responsabilidade, respeito, disciplina):
Esse é o meu lugar (SCHNEIDER, 2012, p.103).

Inês não se refere a qualquer conduta da professora que tenha gerado este
sentimento de ser “velha”, mas a sua própria compreensão desta condição. Como se
verá a seguir, na fala de Inês, ao distanciamento etário, mistura-se o distanciamento
entre linguagens. Inês destaca a necessidade de articulação entre uma linguagem,
que ela chama por vezes de técnica, por vezes de teórica, e outra mais próxima do
cotidiano dos alunos. Ao falar sobre os diferentes estilos de ensinar das professoras
Maria e Paula, responsáveis pelo mesmo Eixo, enriquece a reflexão sobre os
diferentes saberes em jogo na formação, e por este motivo fazemos uma citação
mais extensa.
A dobradinha da Maria e a Paula foi perfeita [...] Porque Maria tem uma
linguagem mais rebuscada, uma linguagem mesmo de professora, de coisa
técnica, teórica. A Paula não, ela já leva a gente a nos imaginar dentro do
território, vivendo aquilo o que a gente já vive. Aí deu essa quebrada legal
as duas. A gente conseguiu pegar a parte técnica e se identificar com a
linguagem da Paula, e fazer do trabalho um momento de prazer [...]. Porque
se a aula fosse só de Maria, não dá muito prazer porque ela é muito teórica.
Embora é importante a parte técnica [...] você aprende a falar bem. [...] A
aula da Maria, a imagem dela como professora nos traz a imagem que a
gente tinha da professora lá do passado (silêncio). Se alguém fizesse um
ruidozinho ela parava, ela faz igual mesmo professor [...] ela quer só trazer
o conhecimento que ela tem pra você, e ela mesma dá os exemplos daquilo
que ela tá explicando. [...] Mas ela passa muito conhecimento e a aula dela
você tem que ter atenção, você não pode olhar pra mosca que passa. É a
maneira que ela encontrou de prender a nossa atenção. E a Paula é ao
contrário, a maneira que ela encontrou de chamar nossa atenção é ela ser
igual à gente. Entendeu? Ela se colocou ali como uma AC. As
experiências... e fala da vida dela... das doenças que a gente tá
acostumada a viver, parecia que ela tava dentro do território com a gente. E
a Maria não, com o vocabulário técnico, ela exige que a gente tenha uma
atenção maior ao que ela fala. Então você mistura aquilo ali, e te dá um
entendimento muito maior [...] Deu uma química perfeita as duas. Então
este Eixo foi muito bom.

Inês nos conta que Maria e Paula trazem respectivamente a teoria e a prática
para a sala de aula. Maria, segundo Inês, assume claramente a função de transmitir
saberes. Emprega uma linguagem, na expressão de Inês, mais rebuscada, talvez
mais conceitual, que exige bastante atenção por parte do aluno. É rigorosa na
condução da aula. É o que se pode chamar de “verdadeira professora”, porque é a
professora dos tempos de escola.
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Paula traz as situações do trabalho para a sala de aula abordando-as como
uma ACS, e não como uma professora no sentido estrito. Pela forma descontraída
com que atua, segundo Inês, torna a aula prazerosa. Duas professoras, com formas
diferentes de trabalhar, atuando juntas, permitiram que Inês estabelecesse o diálogo
entre os saberes construídos a partir da experiência profissional, e os saberes
formalizados no ambiente escolar.
A vivência de duas práticas distintas de ensino suscitam em Inês diferentes
lembranças, comportamentos, sentimentos, interesses, e também, formas de
investimento da atenção. São práticas de ensino que subjetivam de formas
diferentes. Inspirados em Schneider (2012) podemos dizer que, em função das
diferentes práticas de ensino, Inês se sente ora aluna de uma professora no modelo
tradicional, submetendo-se a sua autoridade, ora como trabalhadora que vê suas
experiências valorizadas. Mas a “química” entre as abordagens das professoras
permitiu que a aula fosse prazerosa e profícua, ocorrendo aprendizagens, pois criouse um ambiente propício à articulação entre os saberes. Nas palavras de Inês, cada
uma “encontrou uma maneira de prender a atenção”. E Inês encontrou uma maneira
de lidar com estas diferentes práticas de ensino.
Distintas políticas cognitivas, isto é, distintas formas de lidar com o
conhecimento, e, associado a isto, diferentes saberes, transitaram nesta experiência
trazida por Inês. Além dos saberes formalizados, os saberes da prática profissional
foram convocados a participar desta situação de ensino-aprendizagem. Segundo
Inês, saberes teóricos e técnicos necessários à formação foram trazidos por Maria, e
a professora Paula “leva a gente a nos imaginar dentro do território, vivendo aquilo o
que a gente já vive”, e ainda, “parecia que ela tava dentro do território com a gente”.
Inês, mesmo se mantendo em sala de aula, pode se transportar junto com a
professora, para o seu território de atuação profissional e de vida. A relação
professor-aluno e os saberes convocados em sala de aula compõem então um
ambiente em que as aprendizagens vão se constituindo.
Finalizando nossa análise, ainda há alguns pontos a destacar. Inês conta que,
em sala de aula, no processo do trabalho de um dos Eixos, no momento em que
estava passando a limpo o que escreveu, lembrou das aulas da Oficina de Leitura:
Aí quando eu fui repassar... Nossa, a aula de leitura! Eu tenho que usar a
aula de leitura, porque todos os professores vão pedir uma avaliação e eles
não me deram um curso de Eixo de leitura à toa. Eu tenho que exercitar

89

aquilo que a professora Lucia [da Oficina de Leitura] ensinou”. [...] não
começar falando „eu‟, não começar com algumas palavras...umas dicas que
ela deu da leitura... E passar pro papel, porque você passa pro papel aquilo
que tu pensa, mas você tem que ter uma ideia de que você está escrevendo
para um público. Então a minha preocupação é essa, quem vai ler isso aqui
será que vai entender as minhas ideias? Será que vai conseguir entender o
que eu tô passando no papel? [...] Aí eu tive que tirar as coisas que você
repete, porque você acaba repetindo, né, você escreve as mesmas palavras
lá embaixo, falando a mesma coisa, né.

Inês recorre ao que aprendeu na Oficina de Leitura, segundo ela, porque é
importante colocar em prática o que o curso ensina. Estaria esta ideia associada
àquela postura do aluno que quer dominar os conhecimentos principalmente porque
vão ser cobrados na formação escolar? Ao mesmo tempo, é interessante observar
como ela identifica com clareza seus objetivos e se apropria dos conhecimentos
trabalhados no curso de forma intensa, recorrendo a eles, nas situações de sala de
aula, no trabalho, e também no seu cotidiano, ampliando conceitos e práticas. Esta
postura determinada diante dos desafios aparece naquela fala no início da
entrevista: “Não importa o que vai aparecer pela frente, meu foco é lá, eu tenho que
chegar lá, entendeu? O que vai acontecer daqui até lá, as pedras eu vou ter que tirar
do meu caminho...”.
E Inês identifica algumas situações do curso que são mais difíceis de lidar,
como a do trabalho em grupo.
Então quando teve o trabalho em grupo, isso me deixa desestabilizada. [...]
Este momento para mim é complicado, porque você tem opiniões e você
tem que chegar a um ponto comum, então eu fui contrária... eu fui
confrontada ali...[...] pra mim foi muito difícil, porque todo meu trabalho, até
na Faculdade, no tempo de escola, se eu não pegasse pra fazer, ia dar ruim
[risos]. Eu tinha que botar a minha mão, eu sou assim, gente.

Para Inês, atuar em grupo é um grande desafio, pois prefere se guiar pelas
suas próprias ideias, ao contrário de Joana, que, como vimos, gosta mais de
trabalhar em grupo, pois sente-se apoiada e fortalecida com as trocas. Inês e Joana
têm formas distintas de pensar, ser e estar no mundo, e experiências culturais
diferentes. Assim, em cada entrevista aparecem temas, interesses e inquietações
próprios a cada entrevistado (a). Configura-se um cenário com um colorido variado,
apontando para a complexidade das relações que constituem os processos de
aprendizagem.
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3.3.3 Entrevista com Carlos

Carlos é um dos poucos alunos do sexo masculino no curso. Compreende
que suas colegas mais velhas têm mais dificuldade para acompanhar o curso.
Sou Agente Comunitário de Saúde há algum tempo. Pra mim é mais fácil
porque eu sou mais novo. Elas perdem palavras, você fica paralisado no
tempo, são coisas que a gente deixou para trás. Para mulher é mais difícil
do que para o homem, mais coisa pra se responsabilizar, não tem tempo
pra fazer o que quer. Pra mulher ficar mais difícil voltar a estudar.

Carlos, durante grande parte da entrevista, utilizou o pronome pessoal você
(“você fica paralisado”) e em algumas ocasiões utilizou a expressão a gente (“a
gente deixou pra trás”). Refere-se desta forma a um sujeito genérico, impessoal. O
pronome na primeira pessoa do singular, o “eu”, está pouco presente na sua fala.
Por este motivo foi dada a esta seção o título “Entrevista com Carlos”, e não “Eu,
Carlos”, caso se mantivesse a maneira como foram apresentadas as demais
entrevistas.
O recurso à gramática ajuda a compreender melhor o emprego do você, e do
a gente. Bagno55 (2011, p. 749) esclarece que:
Um dos usos mais intensos de você no PB [Português Brasileiro]
contemporâneo é como forma de indeterminação do sujeito. A
indeterminação é um traço semântico, que recorre a elementos
morfossintáticos para obter efeitos pragmáticos de não explicitação do
agente. Ao lado de diversas outras formas - se, eles, a gente, verbo na nãopessoa do singular e do plural -, você é decerto a forma mais empregada
nesse caso.

Seria a fala de Carlos, no decorrer da entrevista, uma fala distanciada,
desencarnada? Mais do que nos limitarmos a levantar informações e opiniões,
tínhamos por objetivo que os alunos acessassem a experiência em relação a suas
aprendizagens. Na entrevista, a partir da abordagem da cartografia, segundo
Tedesco; Sade; Caliman (2014, p. 100), “A fala deve portar os afetos próprios à
experiência”. Até que ponto o manejo da entrevista em questão possibilitou esta
abertura à experiência?
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Agradeço a Marcelo Alexandre Silva Lopes de Melo, professor de linguística da UFRJ, e professor
de português da EPSJV, pela indicação desta referência.
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Durante nosso diálogo, pareceu prevalecer na fala um distanciamento em
relação ao vivido. No contexto de uma conversação, as perguntas comumente
pressupõem princípios implícitos gerados “por múltiplos fatores histórico-políticos,
tais como: entrevistas das quais os sujeitos tenham participado, saberes
politicamente estabilizados, acordos sociais implícitos, etc..“ (TEDESCO; SADE;
CALIMAN, 2014, p.107). Perguntas pressupõem que existem respostas corretas.
Quando Carlos é indagado sobre em que medida os conhecimentos abordados no
curso transformaram sua forma de trabalhar, deu-nos a impressão que se
posicionava em relação à pergunta, respondendo-a de forma genérica, não se
comprometendo em “errar”.
A gente passa pras pessoas, a gente procura dar uma instrução pra elas ...
porque não adianta, pra gente poder envolver a pessoa a ter uma educação
diferenciada, pra conhecer seus direitos, algumas coisas que elas podem
ter acesso, é muito difícil. A gente pode explicar hoje e amanhã elas não
vão se dar nem a mínima, achando que não vai precisar, que não tem
importância, entendeu? Isto aí a gente tem que começar dos pequenos de
hoje pra desenvolver isso amanhã pros adultos pro futuro.

Ainda segundo Tedesco, Sade e Caliman (2014, p.101) “a fala se fecha à
experiência quando, por exemplo, o sujeito exprime a convicção sobre um ponto de
vista, focando os dados informacionais em detrimento do processo ali em jogo”. A
observação mais acima sobre o emprego do você e do a gente corrobora com esta
ideia de que Carlos procurava evitar o comprometimento.
Mas um tom um pouco distinto deste que predominou em grande parte da
entrevista, com emissão de opiniões e apresentação de informações, aparece no
trecho que destacamos a seguir, em que há negociação de sentidos em relação a
um termo que surge em nossa conversa. Este trecho inicia-se com o entrevistado
comentando sobre a elaboração dos trabalhos da professora Fátima. Esta
professora, após a avaliação das produções dos alunos, caso necessário, devolviaas com comentários, de modo que os alunos pudessem reelaborá-las.
C Voltando à sala de aula, você fez o trabalho da Fátima, aí ela
devolveu o trabalho pra refazer.
Ca É uma matéria muito boa, sendo que curto o tempo, se a gente tivesse
mais tempo pra estudar mais esta atividade que a professora deu pra gente,
seria muito mais produtiva... porque a gente ia ter aquilo ali mais focado,
mais memorizado, a gente ia poder armazenar melhor, mesmo com os
papéis na mão a gente não tem...
C Você acha que, como você está falando, não deu pra armazenar?
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Ca Pra mim pouco, algumas coisas, um ponto aqui outro ali, a gente até tem
os papéis pra gente estudar, pra gente procurar aprimorar, mas quando
você tá na sala de aula e participa em grupo, fica mais fácil.
C Você acha mais fácil...
Ca Eu acho mais fácil, porque se eu parar em casa, ler, daqui a pouco, a
gente se... eu me distraio, e aquilo ali vai passando ... a gente vai caindo no
esquecimento,

O tema da aprendizagem aparece sob a expressão “armazenar”, associado à
focalização e à memorização. Segundo Carlos, seria necessário mais tempo para
que este armazenamento se desse. Refere-se também aos “papéis”, textos
apresentados pela professora, que seriam insuficientes para a aprendizagem. E
ainda, comenta que em casa, sozinho, não é possível estudar de forma satisfatória,
diferentemente do trabalho em grupo na sala de aula56.
O diálogo então prossegue.
Ca
A
gente
tinha
que
ter
este
tipo
de
ensinamento
éééé....ditado....Entendeu? Com frequência.
C Ditado, como assim? ... Ditado, como assim?
Ca Ditado assim... a gente ter mais tempo pra estudar isso. A
universalidade, você vai estudar bastante a universalidade pra você...focar...
C Ditado... não é ditado de ditar....
Ca Não, não é de ditadura, de impor.
C Não, não, quando você falou ditado eu pensei no ditado que a
professora faz na aula.
[silêncio]
C A professora lê e o aluno tem que escrever. É neste sentido que você
falou ditado?
Ca Isto também te ajuda a melhorar bastante, realmente isso aí aprimora
bastante, porque às vezes quando você ouve, você vai escrevendo aí você
assimila melhor do que você só levar um papel e ler....É como uma receita
de bolo, você vai ler, você fazer, mas se você botar a receita de lado, você
consegue fazer a mesma coisa? Você vai esquecer de algum ingrediente,
então se você não ficar sempre ali oh... você copiar, você ler, você
armazenar aquilo ali, memorizar, você não consegue fazer... porque a
teoria é diferente da prática
[silêncio]

No decorrer do diálogo em questão, procuro compreender o sentido dado por
Carlos à palavra ditado. Mais importante do que conduzir a reflexão para a busca de
um sentido único, o acompanhamento deste trecho dá margem a reflexões sobre as
interferências mútuas no decorrer do diálogo. Há inicialmente, de minha parte, uma
56

Em outro trecho da entrevista Carlos afirma que: “Em grupo você troca experiência, informações,
alguma coisa que você sabe você passa... você não assimilou legal, as pessoas te informam... aí
você vai juntando... um pouquinho de cada um, devagarzinho, aí você vai aprendendo, vai
assimilando pra conseguir alcançar um objetivo melhor de ensinamento...porque a gente vai
aprendendo com os colegas”. De forma semelhante ao comentário de Joana, o trabalho em grupo
aparece aqui como um momento propício a trocas.
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reação de espanto, denotando um estranhamento, pois, do meu ponto de vista (em
função dos meus estudos, valores, experiências) não faria sentido empregar esta
prática educacional como recurso de facilitação do ensino-aprendizagem. Tedesco,
Sade e Caliman (2014) referem-se à reação de espanto na entrevista como um
indicativo de que estaria havendo acesso à experiência. Mas no caso em questão, o
espanto não foi do entrevistado, mas da entrevistadora. Ele poderia ser
compreendido como uma experiência de breakdown, em que houve uma ruptura no
curso do pensamento, uma perda de sentido. E a busca de sentido se deu a partir
do diálogo com o aluno. Por meio de um certo tateamento, procurava-se negociar os
sentidos atribuídos a cada um de nós à palavra ditado.
Prosseguindo com o diálogo, tento esclarecer com Carlos, qual a sua
acepção de ditado: “Ditado, como assim?”. Ele responde referindo-se ao tempo de
dedicação para estudar um conceito, como o de universalidade trabalhado pela
professora Fátima, mas não fica claro para mim a relação entre o que ele está
falando e a proposta de uso do ditado. Faço então uma pergunta que é uma
tentativa de explicitar o sentido que estou dando a ditado: “Ditado, de ditar?”. Mas
minha pergunta também não é clara, e ele responde negando um sentido, que não
foi exatamente o que eu pretendia dar: “não, não é ditadura, de impor” 57 . Tento
explicitar com mais clareza o sentido que quero dar: “Não, não, quando você falou
ditado eu pensei no ditado que a professora faz na aula”. Há um silêncio. Talvez não
fosse exatamente esta a ideia de Carlos quando se referiu a ditado. Detalho mais o
que estou pensando: “A professora lê e o aluno tem que escrever. É neste sentido
que você falou ditado?”. Carlos responde valorizando a função do ditado no ensinoaprendizagem: “quando você ouve você vai escrevendo, aí você assimila melhor do
que você só levar um papel e ler”.
Para Carlos, mais do que a leitura, a escrita do que se escuta é um
importante recurso para a aprendizagem. Dá em seguida o exemplo da receita de
bolo: “você vai ler, você vai fazer, mas se você botar a receita de lado, você
consegue fazer a mesma coisa?”. E finaliza afirmando “porque a teoria é diferente
da prática”. Teoria e prática se apresentam de maneira independente. A concepção
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Embora, de alguma forma, o ditado, associado à ditadura, aproximava-se da minha ideia de uma
prática educativa verticalizada, autoritária.
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de aprendizagem que predomina aqui é da representação e não a da enação 58 .
Carlos parece se referir à dificuldade do conhecimento teórico se tornar para ele um
conhecer encarnado. Segundo Carlos, o desenvolvimento de uma atividade de
estudo, ou o preparo de um bolo, se dão de forma mais plena tendo por base
alguma referência que lhe sirva de suporte. No caso do estudo, do lidar com os
conceitos trabalhados na aula, a leitura de textos não é um suporte suficiente. Para
Carlos, é preciso pensar outros recursos que lhe permitam se apropriar da “teoria”.
Exercitar a escrita sobre determinados conhecimentos por meio do ditado seria uma
estratégia de ir, por meio de sucessivas aproximações, nas palavras dele,
armazenando conhecimento.
A compreensão da cognição, expressa por Carlos, como recepção e
armazenamento dos conhecimentos, é aquela que comumente associa-se com uma
concepção de ensino baseada na transmissão de conteúdos. Não é, portanto, uma
concepção exclusiva de Carlos. Refere-se a um funcionamento escolar que
possivelmente predominou em sua trajetória como aluno. Para caracterizar esta
maneira de pensar o ensino-aprendizagem, Freire (1987, p.33), no livro “Pedagogia
do Oprimido”, um dos seus trabalhos mais conhecidos, apresenta-nos a imagem dos
alunos como vasilhas em que os conhecimentos são depositados: “Eis aí a
concepção „bancária‟ da educação, em que a única margem de ação que se oferece
aos educandos é a de receberem os depósitos, guardá-los e arquivá-los” 59 . De
maneira semelhante, podemos associar, a partir de Kastrup (2005, p.1), esta forma
de pensar, ser e estar no mundo - esta política cognitiva da representação - a um
tipo de ensino, caracterizado pela autora como modelo do tubo em que “O processo
de transmissão é de mão única - o professor detém as informações e as transmite
aos alunos, que as recebe, processa, armazena e utiliza em seus desempenhos
futuros”.
Pode-se identificar que Carlos, em sua fala, expressa uma concepção
tradicional de educação, valorizando as formas instituídas. Mas podemos também
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No Capítulo I referimo-nos ao conceito de enação, em que a aprendizagem é compreendida como
produção de uma relação do corpo com o mundo, não sendo apenas uma tarefa intelectual. Um dos
exemplos dados deste conhecer encarnado é justamente aquele da arte culinária, que advém da
sensibilidade aos odores, texturas e cores dos alimentos.
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Em seguida ao trecho de Paulo Freire citado, encontramos que “Só existe saber na invenção, na
reinvenção, na busca inquieta, impaciente, permanente, que os homens fazem no mundo, com o
mundo e com os outros” (FREIRE,1987,p.33), o que nos faz pensar na política cognitiva inventiva
referida por Kastrup (2007).
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pensar que, a partir dos recursos que ele conhece, está buscando um caminho que
promova sua aprendizagem. O ditado é uma prática educacional bastante
representativa da concepção pedagógica de transmissão de conhecimentos. Que
função Carlos estaria atribuindo a este recurso?
“Eu sempre concebi o ditado como um encontro completo com a língua. A
língua como ela soa, como ela conta, como ela argumenta, a língua como ela se
escreve e se constrói, o sentido como se precisa pelo exercício meticuloso da
correção” (PENNAC, 2007, p.145). Pennac valoriza o ditado como forma de
mergulho na língua 60 . Ainda que critique sua aplicação como instrumento de
controle, discute outros usos para este recurso, em que os alunos têm participação
ativa no processo de ensino-aprendizagem. Estaria Carlos, por meio do exercício do
ditado, procurando realizar um mergulho nos conteúdos trabalhados em sala de
aula? Conteúdos que não consegue apreender a partir das aulas e da leitura dos
textos. Estaria Carlos recorrendo a um gênero textual tipicamente escolar para se
apropriar de conteúdos escolares? Pensando com Oliveira (2009), poderíamos
supor que Carlos se ressente da falta de um contato sistemático com a escrita e com
o pensamento científico, e propõe uma maneira de lidar com esta falta de
familiaridade. Pensando com Kastrup (2007) poderíamos afirmar que esta proposta
se mantem no campo da política da recognição.

3.3.4 Eu, Marta

Sou ACS há muito tempo. Terminei o ensino médio faz tempo também. Só
fiz cursinhos rápidos ligados à formação em saúde, sendo que um durou
quase três meses e foi muito bom, pela valorização do nosso trabalho.
Eu tô gostando muito de ter voltado à aula, se não fosse tanta cobrança da
nossa unidade de saúde porque eles não...eles não veem o curso como
uma coisa que fosse necessário para os Agentes Comunitários de Saúde, é
o que pelo menos a gente sente, é o que pelo menos eu sinto na minha
61
unidade de saúde . Eu falo „gente olha aqui direitinho esta escala que não
condiz com a realidade, eu que tô no curso vou ficar três vezes, e o fulano
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O livro de Pennac (2007), “Chagrin d´école”, é um romance autobiográfico em que o autor reflete
sobre sua experiência como “mau aluno” na infância e como professor de língua francesa.
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Marta explica que uma das atividades do ACS, o acolhimento ao público na Unidade de Saúde, é
feito semanalmente em duas manhãs. Em função do curso, o acertado era que fizessem apenas um
plantão de acolhimento, porém, não é isto que vem acontecendo.
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que não tá vai ficar uma só¿‟. Eu diria que é uma implicância mesmo, uma
retaliação [fala com ênfase].
Em relação ao curso, eu tô achando muito bom porque a gente aprendeu
a...a forma diferente do nosso trabalho, porque a gente tem tantos anos de
trabalho, mas você olha com outros olhos [...] como este trabalho que a
gente tá fazendo agora do [Eixo] território, a gente não tinha esta noção de
olhar pro território com este olhar técnico [...] de você avaliar uma situação,
você via o lixão lá, mas... como o morador não tá ligando pra isso, eu
também não ligava... aquelas crianças que tâo com problema de pele por
conta de brincar perto daquele lixão, você fazer uma reunião ali, buscar
pessoas da associação, alguma coisa que possa te ajudar pra aquele tipo
de problema ser resolvido, ou melhorado de alguma forma [...] com este
curso a gente entende que a gente precisa unir as forças pra poder buscar
solução e ver o problema que realmente incomoda àquela comunidade,
porque pra gente é aquilo ali, pra eles pode não ser, entendeu? Pode ser
outro tipo de coisa, a gente aprendeu a ter este olhar diferenciado [...]. As
formas diferentes da própria matéria de português [...] a gente aprendeu
uma noção diferente de ver as coisas, de formular os textos, de observar os
textos que a gente está lendo, deu sem dúvida um olhar diferente. Ele
chamou atenção da gente pras... formas de... você ler os textos, você lê um
texto mas você não vê o que tá na entrelinha daqueles textos, alguns textos
interessantes que eles trouxeram pra gente, que você pesquisando ali você
vê que entre uma vírgula e outra aquilo ali muda todo o sentido daquele
jogo de palavras ali, aí você se liga no que você tá lendo, aí isto pro nosso
dia a dia também faz toda a diferença, né porque às vezes você vê até
ummmm... até laudo de doença ou uma coisa assim que chega pra você
tirar xerox pra mostrar pra sua doutora... Um dia destes eu prestei atenção
num laudo da minha paciente que está com câncer, ela não tinha
diagnosticado câncer ainda, mas o exame dela entre as entrelinhas já tava
dando a entender isso [...] porque eu prestei atenção no texto, então aquilo
já me chamou atenção.[...] Então, quem tá leigo na história de prestar
atenção nas entrelinhas faz toda a diferença, então eu falei „gente, olha que
beleza! O curso tá me ajudando mesmo!‟ [fala com ênfase e rindo]. Eu não
teria percebido, ia passar batido. Como o aprendizado de uma simples aula
de português 62 [...] não é nem você saber exatamente o que tá escrito
porque tem algumas palavras que em termos de medicina você não
entende muito, mas você prestar atenção no que tá te dizendo nas
entrelinhas faz toda a diferença... eu achei muito legal isso [...].
Na área onde um colega meu trabalha tem muito esgoto a céu aberto. Eu
fiquei apavorada com este lugar! Fiquei apavorada! Nunca vi tanto esgoto
na minha vida. Antes eu achava que a minha área tinha muito problema. [...]
Na minha área, a última rua da parte de trás dá pra um valão, que é o
esgoto mesmo a céu aberto [...] e as pessoas, por comodidade, jogam o lixo
do jeito que vai [...]. A gente chegou junto com os agentes de endemia
começou a conversar com os moradores. Mostrou que qualquer lixo jogado
ali poderia dar a proliferação do mosquito. E as pessoas depois disto
passaram a ter consciência. Então a gente achava que aquilo ali é que era
problema. Mas quando fui conhecer a área do meu colega eu vi „Meu Deus,
minha área não tem problema nenhum‟. „Olha que benção a gente pensava
que tinha problema na área‟ [...]. A gente conseguiu resolver uma boa parte
deste problema quando chamou o agente de endemia, porque até as caixas
d‟água sem tampa, eles arrumaram aquelas capinhas que tapavam, com
telas. A gente sabia quais eram as caixas que estavam sem tampa. Nós
conseguimos com a Associação de Moradores, aquelas caixas grandes pra
coleta de lixo [...]. Agora as pessoas tão jogando ali, claro que tem ainda o
valão, a gente não consegue 100 por cento, mas 50 por cento a gente
melhorou bastante. O curso ajuda a gente a pensar em buscar alternativas
pra melhorar aquilo ali, mas junto claro com a realidade do morador, porque
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Marta refere-se aqui às atividades da Oficina de Leitura do CTACS.
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a gente pra mudar aquela situação a gente tem que se adequar à realidade
deles, não é? Porque ali não vai depender só da gente nem só deles, ali [na
área do colega] teria que ter alguma instituição, até pública mesmo, que
fizesse diferença naquele lugar... infelizmente na área do meu colega a
gente não vê isso... ali é um caso bem difícil
[Ao final da entrevista, indago: Tem mais alguma coisa que você gostaria de
falar, alguma coisa assim que deu aquele clic? Como a história da leitura do
exame, que se você não tivesse feito o curso, talvez...]
Também eu acho que até na busca pelos nossos direitos o curso tá sendo
importante. Quando nós fizemos aquela passeata no centro da cidade63, se
não tivéssemos aqui no curso, com certeza a gente não teria ido, porque
algumas outras destas já tinham sido feitas antes, e não pudemos ir, não
fomos liberados pela unidade em momento nenhum pra ir em passeata
nenhuma, então, pelo curso a gente se propôs a ir, e mesmo as outras
colegas sendo de fora do Rio foram , então isso aí eu achei que valeu muito
a pena porque a gente viu que realmente a união faz a força, a gente correu
atrás, a gente foi mesmo naquela chuvarada[risos],mas ninguém desistiu.

Pensando a entrevista com Marta

Tendo em vista que, nesta pesquisa, os entrevistados estão se referindo a
sua experiência educacional em uma formação técnica, é de se esperar que surja o
tema da relação entre formação e atuação profissional. No caso da presente
entrevista, como também na realizada com Inês, este aspecto apresenta-se de
maneira intensa, e Marta nos ensina o quão importante ele é para a discussão sobre
aprendizagem de adultos. Por parte da instituição a que esta trabalhadora-aluna
está vinculada, não há, segundo ela, valorização da formação técnica da qual
participa, e há inclusive “implicância” com o trabalhador na condição de aluno.
Exige-se mais de quem dedica parte de suas horas de trabalho ao estudo
A participação de Marta na formação técnica parece causar mal estar na
instituição a que está vinculada, a despeito das medidas tomadas no CTACS para
garantir que os alunos tivessem tranquilidade em realizar concomitantemente suas
atividades laborais e educacionais. Uma destas medidas foi a exigência de
apresentação de uma carta da chefia liberando o trabalhador para frequentar as
aulas duas vezes por semana, durante todo o dia. Existe também, segundo Marta,
orientação do sindicato da categoria no sentido de que haja uma adequação das
atividades de trabalho àqueles que estão em formação.
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A manifestação no centro da cidade, a que Marta se refere, tinha por reivindicação a
regulamentação do vínculo empregatício dos ACS no município do Rio de Janeiro, e ocorreu em um
dia de aula do CTACS.
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Bornstein e David (2014), em estudo, por meio de entrevistas com
profissionais de saúde sobre a contribuição da formação técnica para a atuação dos
ACS na Estratégia de Saúde da Família, apontam que, embora estes últimos
identificassem mudanças significativas no seu trabalho, e as estendessem a outros
âmbitos de suas vidas, os médicos e enfermeiros que compunham a equipe de
saúde com estes ACS não as identificavam. As autoras levantam como uma das
possibilidades para a compreensão destas visões contraditórias em relação à
contribuição do curso para a atuação profissional, a dificuldade de diálogo no interior
da equipe entre saberes populares e saberes científicos, e sugere o aprofundamento
desta questão.
Existem diferentes estudos que discutem a importância da formação técnica
dos ACS, abordando, dentre outros aspectos, as relações de trabalho na equipe de
saúde da família, as tensões entre saberes técnicos e saberes populares no âmbito
da atuação desta equipe, e os fatores de ordem política que dificultam, até o
momento, a garantia desta formação técnica ao conjunto dos ACS. Todos estes
aspectos são importantes, e embora não sejam abordados em profundidade na
presente pesquisa, não se pode deixar de mencioná-los, pois atravessam o dia a dia
de quem, como professor ou aluno participa desta formação. O que nos interessa,
sobretudo, é reconhecer a existência destes múltiplos vetores que comparecem na
configuração dos processos de ensino-aprendizagem dos trabalhadores-alunos.
A conversa com Marta prossegue com o tema referente às relações entre
formação técnica e trabalho, agora tendo por objeto os efeitos do curso sobre a
atuação profissional, confirmando as observações de Bornstein (2014) sobre a
importância da formação técnica, do ponto de vista dos ACS por ela entrevistados:
“Você olha com outros olhos. [...] A gente não tinha esta noção de olhar pro território
com este olhar técnico [...] de você avaliar uma situação, você via o lixão lá, mas...
como o morador não tá ligando pra isso, eu também não ligava”. De maneira
semelhante ao exemplo já mencionado, no Capítulo I, do viajante que, no seu
retorno, vive um estranhamento em relação ao lugar de origem, Marta, a partir da
sua participação no curso, passa a olhar o território não mais, somente, como
moradora que é também daquela região. Passa a ter um olhar mais atento,
interessado. Conhecer o território em que um colega trabalha, que segundo ela, tem
condições bem piores que o seu também é uma experiência de estranhamento (“Eu
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fiquei apavorada com este lugar! Apavorada! “), que lhe possibilita, ao retornar à sua
região, valorizar as providências tomadas por ela como ACS, ao conversar com a
população sobre o problema do lixo e procurar ajuda dos agentes de endemia e da
Associação de Moradores.
Poder ver o familiar de outro modo, estranhá-lo, aponta para a possibilidade
de transformá-lo. Freire (1979, p.22), ao relatar uma experiência educativa de pósalfabetização, conta-nos sobre a reação de um aluno diante de uma foto do bairro
onde mora:
Olhando silenciosamente a foto em seus pormenores - latas de lixo, pouca
higiene, aspectos típicos de uma área discriminada - disse, de repente:
„Vivo aqui. Ando diariamente nessas ruas. Não posso dizer que jamais
64
tivesse visto isto. Agora, porém, percebo que não percebia‟. .

Os territórios em que os ACS atuam são locais da cidade em que, como
caracteriza Bornstein (2008, p.250), predomina “um contexto desafiador, marcado
pela violência, pela pobreza e a falta de oportunidade para seus moradores, que
exige solidariedade, espírito de luta e criatividade para enfrentar as adversidades”.
Aparece então na entrevista com Marta, como também encontramos na entrevista
com Inês, o papel do ACS como aquele que soluciona, ou ajuda a solucionar
problemas no trabalho, porque há efetivamente muitos problemas a serem
equacionados: “com este curso a gente entende que a gente precisa unir as forças
pra poder buscar solução e ver o problema que realmente incomoda àquela
comunidade, porque pra gente é aquilo ali, pra eles pode não ser, entendeu?“. Ela
procura lidar com os problemas junto com a comunidade, e o curso parece fortalecer
nela esta postura de diálogo com a população, de valorização da escuta em relação
ao que os moradores pensam sobre seu território.
Marta identifica que, no caso dos problemas encontrados no território do
colega, é necessário mais do que somente a boa vontade dos diretamente
envolvidos, mas também a participação de outras instâncias
porque a gente pra mudar aquela situação a gente tem que se adequar à
realidade deles, não é? Porque ali não vai depender só da gente nem só
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Em uma discussão em sala de aula sobre as atividades educativas dos ACS, Mario observa o
descompasso entre sua compreensão do mundo e a das pessoas com quem trabalha: “Eu vejo lixo,
ele vê rato. Eu vejo lixo, ele vê enchente”. Já Pedro, tem uma visão mais pessimista do efeito das
atividades educativas: “Na minha comunidade, quanto mais se fala em lixo, mais lixo aparece.”
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deles, ali teria que ter alguma instituição até pública mesmo, que fizesse
diferença naquele lugar.

Solucionar problemas é um componente presente na atividade de qualquer
trabalhador, mas no caso dos ACS, está presente de maneira intensa. Como pensar
a questão da solução de problemas no trabalho, na formação técnica, a partir da
perspectiva da aprendizagem inventiva? Neste ponto da reflexão nos propomos
então a retomar algumas ideias desenvolvidas no Capítulo I, aproximando-as das de
Freire (1979). Discutir a aprendizagem de adultos, e mais especificamente o ensinoaprendizagem de trabalhadores que atuam em um contexto social, como já
mencionado, tão desafiador, justifica esta proposta de aproximação.
Solucionar problemas, inventar problemas, problematizar. Estes foram termos
abordados no decorrer do nosso estudo. É importante desde já admitirmos que o
termo problematização na perspectiva da cognição inventiva e em Freire (1979) são
concebidos em contextos teóricos e históricos distintos, e assumem acepções
diferentes, mas podem, a nosso ver, serem aproximados. Paulo Freire, em meados
da década de 60, exilado do país em função da ditadura civil-militar, estava
interessado em discutir processos educativos voltados para as classes populares, a
partir de uma perspectiva política de educação para a liberdade, e para tal baseavase em uma determinada compreensão de construção de conhecimento. A educação
problematizadora concebida por este autor, opondo-se à educação bancária,
“propõe aos homens uma situação como problema”(FREIRE,1987, p.85). A situação
vivida é o ponto de partida para a atuação educativa, pretendendo que se passe de
uma visão fatalista a uma visão de transformação:
Somente a partir desta situação, que lhes determina a própria percepção
que dela estão tendo, é que podem mover-se. E, para fazê-lo,
autenticamente, é necessário inclusive, que a situação em que estão não
lhes apareça como algo fatal e intransponível, mas como uma situação
desafiadora que apenas o limita” (FREIRE, 1979, p.42).

Algo que até então passava desapercebido “se „destaca‟ e assume o
caráter de problema, portanto de desafio” (FREIRE, 1987, p.41). O termo
problematização é pensado pelo autor na perspectiva de uma proposta educativa.
Empregado por Kastrup (2007) no contexto do estudo dos processos cognitivos a
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partir da abordagem enativa65, é compreendido como uma condição perturbadora,
identificada por quem aprende como tal, condição esta que faz com que possa-se
estranhar

o

habitual,

possibilitando

que

ocorram

aprendizagens.

Assim,

aprendizagem é entendida aqui a partir do conceito de enação como “atuação de um
mundo e uma mente com base em uma história de diversidade de ações
desempenhadas por um ser no mundo (VARELA; THOMPSON; ROSCH, 2003,
p.26). Segundo ainda Varela e seus pares, “A maior habilidade da cognição viva, [...]
consiste em ser capaz de colocar, dentro de amplos limites, as questões relevantes
que precisam ser abordadas a cada momento” (VARELA; THOMPSON; ROSCH,
2003, p.153).
Poder colocar as questões relevantes, inventar problemas. Pensando a partir
da perspectiva da cognição inventiva e também da educação problematizadora, na
observação relatada por Freire, o aluno, ao poder perceber o que não percebia
anteriormente, não estaria a caminho de transformar sua maneira de pensar o
mundo e de se pensar, e, por conseguinte, de aprender? Não estaria Marta também
neste caminho, ao estranhar ao que lhe era tão familiar? Além de passar a avaliar de
outra maneira a situação do território onde vive e trabalha, que processos de
transformação estariam em jogo em Marta e em suas práticas laborais, a partir do
encontro entre os conhecimentos que ela já tem sobre seu território, e daqueles
construídos durante o curso? Até que ponto, além de solucionar problemas, inventa
problemas?
No decorrer da entrevista, Marta, ao referir-se às diferentes formas de olhar
que o curso suscita, faz uma interessante articulação entre as situações de
enfrentamento no trabalho e as aprendizagens na Oficina de Leitura. A formação
técnica inclui o conhecimento de aspectos técnicos e teóricos que podem
fundamentar as ações dos ACS de como “olhar o território”. Além de se referir a
estes aspectos, Marta faz menção a efeitos produzidos no seu olhar, a partir de
atividades do curso, como esta Oficina, que trabalha com conhecimentos que não
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Encontramos questões relacionadas ao ensino-aprendizagem em alguns trabalhos de Kastrup
(2005; 2012; 2014). Ao pensar as relações entre políticas cognitivas e devir-mestre afirma que: “O
desafio não é capturar a atenção do aluno para que ele aprenda, mas promover nosso próprio
aprendizado da atenção às forças presentes, que trazem o novo caráter disruptivo. Pois ensinar é,
em grande parte, compartilhar experiências de problematização” (KASTRUP, 2005, p.1287). O
caminho trilhado pela autora para pensar a questão do devir-mestre nos faz lembrar a ideia evocada
pela conhecida frase de Freire (1987, p.39) “Ninguém educa a ninguém, ninguém educa a si
mesmo, os homens educam-se entre si, mediatizados pelo mundo”, com a necessária ressalva de
que mediação não é um conceito em destaque na abordagem enativa da aprendizagem.
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são comumente considerados como conteúdos específicos da formação técnica dos
ACS.
Esta Oficina possibilitou à Marta “prestar atenção nas entrelinhas”, isto é,
prestar atenção ao que não está evidente. Esta leitura atenta do texto refere-se a um
determinado forma de interpretá-lo, a uma perícia em fazê-lo. Lembramos então,
com Oliveira (2009, 1996), daquele papel da escola que, ao propiciar o domínio da
leitura e da escrita, e o concomitante acesso aos conhecimentos científicos, constitui
uma espaço importante de desenvolvimento de formas de pensar valorizadas
socialmente. Em uma linguagem freiriana poderíamos dizer também que a
transformação da leitura da palavra permitiu uma mudança na leitura de mundo
(FREIRE, 1982).
Marta se entusiasma ao constatar que, em suas palavras, “O curso tá me
ajudando mesmo!”. Em uma situação corriqueira de entrega de um laudo da
paciente para a médica, Marta se vê no seu trabalho de outra forma, pois tem
condições de “ver nas entrelinhas” e, de alguma maneira, adiantar-se ao parecer da
médica, mesmo não sendo esta sua função como ACS. Identifica que uma
aprendizagem advinda de sua formação técnica tem efeitos na sua atuação
profissional. Sente que esta formação vale a pena, diferentemente do que os
hierarquicamente acima dela acreditam. Podemos nos indagar até que ponto esta
leitura de mundo possibilita, na expressão de Kastrup, a invenção de mundos.
Passos (2008, p.87), embora não faça alusão ao pensamento de Paulo Freire,
suscita em nós a lembrança da obra deste autor, quando refere-se ao rompimento
com a ideia de separação pensamento científico/experiência em Maturana e Varela:
[...] o ato de conhecer a realidade é um ato de afirmação de si, de autoengendramento, de autopoiese. Redefinindo o ato cognitivo, desaparece o
seu sentindo representacional. Talvez seja esta então, a maior
transgressão, ao se conferir ao conhecimento um valor pragmático que faz
dele um ato performativo, em que conhecer é fazer e vice-versa. Desta
maneira, não se garante mais a legitimidade do conhecimento por uma
transparência ou indiferença do ato cognitivo. Todo ato de conhecer é uma
forma de engajamento no mundo, de comprometimento com o mundo que
se constitui nesse ato mesmo.

Poderíamos, de alguma forma, associar o pensamento de Freire, a esta ideia
do ato de conhecer como “um comprometimento com o mundo que se constitui
nesse ato mesmo”? Comprometimento este que se acentuaria, na obra de Paulo
Freire, ao sublinhar o caráter político do ato pedagógico.
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Dias (2005), identificando ressonâncias entre as obras de Paulo Freire,
Francisco Varela e Gilles Deleuze, constrói aproximações entre pensar a
aprendizagem a partir da cognição inventiva e o processo educativo. Ela indaga:
Como iria o educador ter um lugar no espaço-tempo educativo no qual tudo
já está dado previamente (por exemplo, o currículo)? Será que somos
capazes de construir redes de acontecimentos no cotidiano escolar? Existe
uma política cognitiva que possibilite a invenção de um espaço-tempo
escolar enactuado? (DIAS, 2005, p.6).

Pensando em uma política cognitiva que permita à educação ser, nas
palavras da autora, um empreendimento de vida, realiza leituras dos três autores,
identificando pontos de contato entre uma cognição compreendida com Varela como
enação, e uma educação vista como uma produção política que compreende o
mundo como inacabado e sujeito a problematizações:
Desta perspectiva, tanto o educador e o educando quanto a educação, a
vida e a escola não são dados, mas sim construídos, inseridos numa
sociedade, numa cultura e numa política. São, portanto, frutos de seus
movimentos e inventores da realidade: só existe educação que se pretende
inventiva se esta, em seu âmago, jamais prescindir da problematização
(DIAS, 2005, p.14).

As reflexões de Dias nos estimulam a prosseguir procurando empreender
aproximações entre a perspectiva da cognição inventiva e a educação.
A entrevista com Marta nos provocou a pensar mais detidamente sobre a
aprendizagem a partir das relações entre formação e trabalho. Trouxe à cena os
problemas de Marta enquanto trabalhadora, e os problemas que a população com
quem trabalha enfrenta. Instigou-nos então a pensar a questão da problematização,
estabelecendo uma tentativa de aproximação entre a obra de Paulo Freire e a
perspectiva da cognição inventiva.
Prosseguindo com o trabalho de pensar sobre a aprendizagem de adultos que
retornam à escola, no capítulo que se segue retomamos a discussão sobre
desenvolvimento, iniciada no Capítulo II.
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4 PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO - ENTRE FORMAS E FORÇAS

Desenvolvemos nossa reflexão sobre aprendizagem de adultos a partir da
perspectiva da cognição inventiva, e do estudo das relações entre cultura e
pensamento. O desafio, ou o nosso problema de estudo, tem sido identificar um
modo de pensar esta temática, reconhecendo que, como já visto, ela envolve
impasses entre universalização e singularização; dilemas entre a valorização do
saber escolarizado e a valorização do saber construído no cotidiano; e suscita assim
a necessidade de reflexão sobre o trabalho com as diferenças e com as
semelhanças. Assim, as entrevistas analisadas e as reflexões até o momento
empreendidas nos fazem retomar os temas da singularidade, especificidade e
universalidade.
Como vimos, em cada entrevista por nós realizada e analisada há um
colorido. Este se delineia a partir da diversidade de afetos, interesses,
estranhamentos e sedimentações suscitados pela formação técnica, entrelaçada
com os diferentes âmbitos da vida de cada um. Os mundos da escola, do trabalho,
da religião, e outros tantos aspectos vida afora, aparecem intensamente misturados.
Retomamos então a ideia de que a construção dos processos cognitivos se dá na
singularidade e na invenção. Neste sentido, não podemos pensar, por exemplo, as
aprendizagens do grupo de alunos do CTACS como homogêneas, posto que a
construção do conhecimento desenvolve-se a partir de múltiplos vetores que se
configuram de maneira única.
Ao mesmo tempo, encontramos nestes múltiplos vetores certas regularidades
em função da condição de escolaridade, condição de trabalho, condições sociais,
que nos permitem fazer aproximações. Joana, Inês, Carlos e Marta são adultos que
frequentam o mesmo curso, têm a mesma profissão e nível de escolaridade, e estão
inseridos socialmente de maneira semelhante. Em que estas características
legitimam incluir estas pessoas em um mesmo grupo para se pensar a
aprendizagem? Poderíamos afirmar que são todos “adultos trabalhadores que
frequentam uma formação técnica”66. Há, portanto, uma condição comum passível
66

Oliveira (2004, p.371), em seu estudo sobre ciclos de vida, refere-se à necessidade de pensar a
psicologia do adulto não de forma abstrata, mas focalizando um grupo social específico. No estudo
em questão, abordou a categoria “adultos trabalhadores que frequentam cursos supletivos”.
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de ser generalizada67. Porém, esta constatação não nos permite afirmar que este
grupo deva ser compreendido de forma homogênea em relação a seus processos
cognitivos. Precisamos estar atentos, como alerta Oliveira (2009, 2002), para não
cairmos na armadilha determinista da condição dos fatores histórico-culturais.
O que se deve destacar é a importância de nos aproximarmos das questões
ligadas à aprendizagem e ao desenvolvimento de trabalhadores alunos que
retornam à escola, e, também, sobre como a escola percebe e recebe estes alunos,
isto é, necessita-se compreender os encontros e desencontros que se estabelecem
na educação de adultos. Estes pontos serão abordados, no presente capítulo e no
Capítulo V.
É necessário, então, retomar a discussão sobre concepções de adulto e de
desenvolvimento. Embora haja uma variedade de abordagens sobre o tema, no
Capítulo II abordamos somente a perspectiva de Marta Kohl de Oliveira, porque nos
interessava acompanhar as permanências, oscilações e transformações da sua
obra. É importante ampliar a referência à psicologia do desenvolvimento, incluindo
uma reflexão sobre limites e possibilidades desta área de conhecimento, o que será
feito no próximo subitem. Jobim e Souza (1996) e Castro (2001) nos auxiliarão nesta
empreitada. Trazemos ainda para análise um texto da fase final da obra de Piaget
(1971),

por

apresentar

elementos

interessantes

para

a

discussão

sobre

universalidade e especificidade. Voltamos também a nos referir aos trabalhos de
Oliveira (2009) e de Kastrup (2007), que tem sido nossas companheiras de reflexão
ao longo deste estudo, e, ainda, aos estudos de Dias (2011), autora identificada com
a abordagem da cognição inventiva.

4.1 Crítica a uma psicologia do desenvolvimento

Há algum tempo atrás, eu andava pela rua, e na frente ia uma
avó com sua neta. Todas as duas pulavam alegremente de um
pé só. Uma mulher passa por elas e fala pra senhora: „Aí está
uma vovó que todo mundo gostaria de ter!‟. Eu então ouvi a
67

Sem deixar de levar em conta que Joana, Inês e Marta são mulheres com idades semelhantes,
diferenciando-se de Carlos, que é homem e mais novo.
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resposta da avó: „Você diz isto porque eu estou com a criança!
Se eu estivesse sozinha, você ia pensar que eu era doida!‟
Jean Epstein

Jobim e Souza (1996) questiona a visão da psicologia do desenvolvimento
que estabelece etapas para a vida humana, gerando expectativas em relação ao
desempenho das pessoas e produzindo efeitos sobre elas. A autora afirma que
mais do que observar e descrever cientificamente o desenvolvimento
humano, a psicologia do desenvolvimento formula os ideais para o
desenvolvimento, providencia os meios para realizá-los e, mais do que tudo
isso, acaba por desenvolver as crianças, os adolescentes e nós mesmos adultos -, com base em determinados enquadramentos, participando de
nossa formação como sujeitos e como objetos (JOBIM E SOUZA, 1996,
p.41).

Interessada em discutir o enfoque dado à criança pela psicologia do
desenvolvimento, observa que esta, ao abordar o tempo de forma linear, cumulativa
e

homogênea,

apresenta-se

como

uma

psicologia

de

cunho

evolutivo,

universalizante e adultocêntrico, que concorre para a naturalização de julgamentos
de valor em relação ao desenvolvimento. Também Castro (1998) mostra como a
perspectiva desenvolvimentista está associada à noção de norma. Observa que a
norma, além de definir uma regularidade e ter um caráter descritivo, assume um
caráter moral, definindo o que é o “bom” ou o “mau” desenvolvimento.
Segundo Jobim e Souza, no que se refere às relações entre os campos da
educação e da psicologia, esta última, a partir da perspectiva aqui descrita, contribui
para que a educação cumpra um papel normativo da subjetividade, em função de
um ideal de ser humano produtivo e consumidor. Em relação à compreensão da
cognição, Jobim e Souza observa que a ideia do “sujeito cognoscente” é produzida
pela psicologia do desenvolvimento, em consonância com os valores da organização
capitalista ocidental industrial, que tem na racionalidade abstrata um pilar
fundamental. O sujeito do pensamento lógico-matemático, em Piaget, seria um
exemplo desta relação entre parâmetros de desenvolvimento e organização social.
A partir das reflexões que Jobim e Souza, e também Castro nos trazem
podemos pensar que esta visão adultocêntrica do desenvolvimento interfere na
maneira como pensamos não só a criança, mas também o adulto. Esta visão não
está centrada em qualquer adulto, mas naquele que se aproxima da imagem
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estereotipada, referida por Oliveira (2001) como ocidental, de classe média, branco
e com grau de instrução relativamente alto, o que dificulta a compreensão de adultos
que fogem a este padrão68.
Piaget (1971) é um autor bastante representativo desta visão evolutiva,
universalizante e adultocêntrica de desenvolvimento. Vamos a seguir abordar um
texto da última fase da sua obra que, ao tratar do período entre a adolescência e a
vida adulta, e ao abordar a questão da relação entre cognição e condição social,
apresenta elementos interessantes para prosseguirmos a discussão sobre
concepções de adulto e de desenvolvimento.

4.2 Desenvolvimento de adultos e a perspectiva piagetiana

Piaget (1971), interessado em investigar a gênese das estruturas lógicas,
aborda o desenvolvimento, como um processo que se dá a partir de progressivas
equilibrações. A sequência de estágios de desenvolvimento se constitui a partir
destes sucessivos equilíbrios69, que culminariam, entre os 12 e 15 anos de idade,
com o estágio operatório formal. Este período é caracterizado pela constituição da
capacidade de raciocinar por hipóteses, não dependendo mais da experiência
imediata, como nos estágios anteriores. Todos os estágios teriam por características
o desenvolvimento progressivo e contínuo, e o caráter integrativo, em que a
estrutura anterior é incorporada pela precedente.
Ao pensar sobre o desenvolvimento do adulto, a partir da lógica piagetiana, as
seguintes indagações poderiam ser formuladas: todos os adultos se desenvolveriam
a partir da mesma sucessão de estágios, tendo por culminância o pensamento
abstrato? Até que ponto as condições sociais, o tipo de escolarização, interfeririam
na constituição do pensamento abstrato.
Piaget (1971), em artigo intitulado “A evolução intelectual entre a
adolescência e a maturidade”, não se refere diretamente ao adulto, mas faz uma
68

Oliveira (2001) reconhece que mesmo o conhecimento em relação aos processos de
desenvolvimento e aprendizagem do ”adulto padrão” é insuficiente.

69

Piaget (1987, p.94) define equilíbrio “pela compensação proveniente das atividades do sujeito em
resposta às perturbações exteriores”.
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reflexão sobre a fase dos 15 aos 20 anos, que identifica como um período ainda
pouco conhecido pelos pesquisadores. Indaga sobre a possibilidade de maior ou
menor generalização das estruturas à medida que a idade avança.
Embora não seja explicitado pelo autor, nos parece que o interesse pela
reflexão sobre o desenvolvimento cognitivo de jovens acima de 15 anos vai se dar a
partir da constatação de que as conclusões formuladas em decorrência das
experiências realizadas “com alunos de colégios de 11 a 15 anos pertencendo às
melhores turmas escolares de Genebra” (PIAGET, 1971, p. 88), não seriam
generalizáveis para crianças e adolescentes de quaisquer meios sociais. O autor
refere-se então a experiências realizadas em países como Martinica, Irã e Itália, e
também, dentro de um mesmo país, com grupos em condições sociais variadas, em
que os resultados cognitivos diferem do padrão dos alunos de Genebra 70. Embora a
ordem de sucessão dos estágios se mantivesse constante, muitos alunos
pesquisados alcançavam o nível operatório formal somente depois dos 15 anos .
Piaget desenvolve então uma hipótese para procurar explicar a não
homogenidade nos padrões de respostas: todas as pessoas teriam condições de
alcançar o estágio operatório formal, mas não em relação a qualquer domínio do
conhecimento. A maior ou menor facilidade relativa a determinados domínios
dependeria das aptidões e especializações profissionais de cada um 71. As estruturas
formais não seriam então exatamente as mesmas em todos os domínios:
Suponhamos por exemplo aprendizes de carpinteiro, serralheiro ou
mecânico de cultura geral não muito desenvolvida, mas cujas aptidões
particulares se revelem suficientes para ser iniciados com sucesso nos
ofícios que escolheram. É então muito possível que no seu domínio
especializado saibam raciocinar por hipóteses, dissociar os fatores, fazer
relações múltiplas comportando uma combinatória e mesmo chegar a
raciocínios que compõem entre si negações e reciprocidades. Seriam
portanto capazes de pensamento formal no seu domínio particular, ao
passo que, em presença das nossas provas, a ignorância ou o
esquecimento de um certo número de noções familiares a certa categoria
de estudantes, impedi-los-iam de raciocinar formalmente, dando-lhes a
aparência de permanecer ao nível das operações concretas (PIAGET, 1971,
p.93)72.

70

Piaget menciona também uma experiência com adultos em Nancy (França), mas sem dar maiores
informações sobre esta pesquisa.

71

Oliveira (2004) também menciona autores que se referem à especificidade da inteligência adulta,
ao estar mais voltada para domínios específicos do conhecimento do que para processos. A autora
considera que esta é ainda uma forma muito genérica de pensar a inteligência do adulto.
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Há aqui o reconhecimento de que as testagens piagetianas eram voltadas
para determinada população que tinha acesso a certos conhecimentos escolares,
não sendo suficientemente adequadas para a compreensão do desenvolvimento de
pessoas com outros graus de escolaridade e/ou formação profissional. A aptidão e a
familiaridade em relação aos domínios do conhecimento são então apresentadas
como pré-requisitos para o desenvolvimento do pensamento formal. Assim, além de
critérios mais gerais, que seriam comuns a todos, a aptidão seria um critério
específico de desenvolvimento. Compreendemos que o termo aptidão é utilizado no
texto como habilidade, e em alguns trechos parece se aproximar da ideia de
interesse.
Em outra passagem do seu artigo, Piaget levanta a possibilidade das
diferenças de respostas entre grupos sociais distintos se darem em função das
velocidades diferentes no desenvolvimento; isto é, crianças e adultos passariam por
todos os estágios, mas em ritmos diferentes em função “da qualidade ou da
freqüência das incitações intelectuais devidas aos adultos ou às possibilidades de
atividades espontâneas da criança próprias dos diferentes meios considerados”
(PIAGET,1971, p.90). A questão da relação entre cognição e condição social
aparece no texto, mas sua importância é minimizada quando Piaget opta por dar
destaque à dimensão das “aptidões e especializações profissionais”. Estas são
naturalizadas, não havendo um questionamento sobre em que condições se
desenvolveram. Como vimos no Capítulo II com Oliveira (2009), bem como nas
entrevistas por nós realizadas, o acesso a espaços culturais como a escola, o
sindicato, a igreja possibilitam o desenvolvimento de determinadas formas de pensar
que

poderíamos identificar

como

relacionadas ao pensamento

formal.

O

desenvolvimento cognitivo não se dá num vazio social.
Neste texto, Piaget (1971, p.88) reafirma sua visão de valorização do
pensamento formal, afirmando que este “forma o essencial da lógica dos adultos
cultos ou mesmo da lógica própria das formas elementares do pensamento
científico”. Mas, ao mesmo tempo, parece que a convicção na universalidade dos
processos cognitivos é um pouco desestabilizada quando suas testagens são
apresentadas a grupos sociais que fogem do padrão de Genebra. Em alguma
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Piaget dá também o exemplo de estudantes de direito que teriam mais facilidade com a lógica
argumentativa do que para resolver problemas de física. Em algumas passagens do texto refere-se
também, além das aptidões, a interesses por determinados domínios.
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medida, isto força um movimento de revisão de alguns princípios relativos às
operações formais (na linguagem piagetiana seria como uma desequilibração).
Constatamos então que o autor admite que o conhecimento estabelecido para a
compreensão do desenvolvimento pode sofrer modificações, quando fatores não
previstos aparecem colocando novos problemas. Piaget aponta para a possibilidade
do desenvolvimento das estruturas prosseguir para além do período dos 12 aos 15
anos, em função da diversidade de experiências de trabalho e aptidões de cada um.
Oliveira (2009, 2002, p.335) refere-se à tendência da psicologia a menor
homogeneização do desenvolvimento, à medida que as idades da vida avançam,
pois o peso da cultura seria maior:
Bebês de três meses, por exemplo, de qualquer tempo e lugar, são muito
mais parecidos entre si do que crianças de quatro anos, que já dominam a
língua do seu grupo cultural, escolares submetidos ao mundo da escrita e
do conhecimento sistematizado, e, claro, adultos inseridos no mundo do
trabalho, das relações familiares complexas e da própria condução do
“projeto cultural” de constituição dos membros plenos das diferentes
culturas.”.

As tensões entre universalidade e especificidade aparecem aqui novamente.
A vida adulta seria mais complexa e diversificada, e por este motivo menos
suscetível de ser capturada por uma psicologia do desenvolvimento que preza a
homogeneização? Ao mesmo tempo, esta complexidade não impede que este
período da vida seja comumente compreendido como momento de estabilidade,
talvez por não haver modificações de ordem biológica tão evidentes quanto nas
crianças. Talvez também porque os pesquisadores, adultos que são, acreditem que
o estágio de desenvolvimento em que estão seja o mais evoluído.
Encontramos em Piaget (1987, p.11) que
O desenvolvimento psíquico, que começa quando nascemos e termina na
idade adulta, é comparável ao crescimento orgânico: como este, orienta-se
essencialmente, para o equilíbrio. Da mesma maneira que um corpo está
em evolução até atingir um nível relativamente estável, - caracterizado pela
conclusão do crescimento e pela maturidade dos órgãos -, também a vida
mental pode ser concebida como evoluindo na direção de uma forma de
equilíbrio, representada pelo espírito adulto.

Embora o caráter biologicista da perspectiva piagetiana esteja aqui bastante
evidente, o autor, neste mesmo texto, em um trecho a seguir a esta afirmativa, faz a
ressalva que, diferentemente do desenvolvimento orgânico, o desenvolvimento
mental não tende ao declínio, mas a um “equilíbrio móvel”. Observa que equilíbrio
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não seria o mesmo que repouso. Por outro lado, não temos notícias de pesquisas
realizadas pelo autor sobre adultos. Neste artigo da última fase de sua obra, Piaget
não faz menção à necessidade de estudos referentes à vida adulta. Ao não cogitar a
possibilidade de novas configurações para o pensamento adulto, parece reafirmar a
ideia de que “o adulto apresenta-se como um modelo de desenvolvimento intelectual
estacionário” (DIAS, 2011, p.73). Por outro lado, o texto em questão apresenta,
ainda que de forma discreta, a possibilidade de revisão de alguns aspectos de sua
obra no que se refere às relações entre cognição, condição social, aptidões e
especializações profissionais, apontando para a diversificação dos processos
cognitivos.

4.3 Desenvolvimento de adultos e a perspectiva histórico-cultural de Oliveira

Retomamos neste ponto do nosso trabalho os estudos de Oliveira 73 (2009)
sobre desenvolvimento de adultos, referidos no Capítulo II. Esta autora questiona a
tendência das pesquisas a abordarem um adulto abstrato, que acaba sendo aquele
adulto estereotipado, ocidental, branco e de classe média. Critica a caracterização
da vida adulta como um momento sem mudanças importantes: “os adultos parecem
não estar em desenvolvimento” (2009, p.329). Importante destacar que é a partir de
uma perspectiva vigotskiana que ela pensa o desenvolvimento e por este motivo tem
sua atenção despertada para a questão do adulto. Oliveira compreende
desenvolvimento “como um processo que inclui, simultaneamente, avanços e
retrocessos, ganhos e perdas, e principalmente, ambiguidades, rupturas e
descontinuidade” (2006, p.393). Neste sentido, a polarização criança/adulto parece
ficar menos acentuada, e pensar a vida adulta como momento de transformação
torna-se possível. A autora busca historicizar a compreensão do adulto, evitando
uma perspectiva de homogeneização.

73

A perspectiva de Oliveira (2009) nos interessa especialmente porque aborda o estudo do adulto,
mas seria pertinente uma discussão mais detalhada do tema a partir das obras de Vigotski (2003), e
também de outros autores a ele associados como Luria (1990), que também se dedica a questão do
adulto. No Capítulo V recorreremos aos estudos destes autores.
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Para discutir a questão da periodização do desenvolvimento, Oliveira e
Teixeira (2009, 2002) analisam as obras de Wallon, Piaget, e Vigotski 74. Ao mesmo
tempo em que identificam diferenças de ordem teórico-metodológicas, assinalam
semelhanças: as três teorias levam em conta os aspectos maturacionais biológicos “os bebês wallonianos, piagetianos e vigotskianos são bastante parecidos entre si e
se diferenciarão mais e mais, conforme avancem em seu percurso de
desenvolvimento” (2009, 2002, p.354) - identificam a importância da aquisição da
linguagem, e têm na escola e no conhecimento científico marcos referenciais para o
desenvolvimento. Nas três teorias, o estágio mais avançado do desenvolvimento, no
período da adolescência, estaria associado, dentre outros aspectos, ao acesso a um
raciocínio de tipo científico.
Procurando evitar a ideia de universalização do desenvolvimento, Oliveira e
Teixeira (2009, 2002) veem nestas semelhanças o fato de as três teorias terem sido
produzidas em contextos históricos e culturais similares, não podendo, portanto,
suas conclusões sobre o desenvolvimento serem naturalizadas. Assim, pelo fato da
passagem pela escola ser central na cultura letrada, as variadas habilidades
valorizadas e desenvolvidas no âmbito escolar estariam relacionadas aos diferentes
períodos de vida de crianças e jovens, consideradas pessoas em “idade escolar”.
Isto é, os parâmetros relativos à periodização do desenvolvimento influenciariam as
expectativas e projetos da escola em relação à infância e adolescência.
Oliveira não critica a periodização do desenvolvimento, mas a sua
universalização. Ao invés de empregar a expressão estágios de desenvolvimento ou
etapas da vida, comumente utilizados, propõe o termo ciclos de vida, que levaria em
conta a multiplicidade de possibilidades de inserção dos sujeitos em relação a
diferentes condições históricas e concretas. Opta por empregar este termo no plural,
diferenciando-o do ciclo da vida (life-span), embora admita que estes se aproximam
em alguns aspectos75.
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Segundo Oliveira (2009-2002), em função de seu pouco tempo de vida, Vigotski não chegou a
traçar um sistema de periodização do desenvolvimento, mas concebeu suas bases, que foram
desenvolvidas por alguns de seus colaboradores e seguidores.

75

Baltes (1987) é um nome expressivo desta perspectiva teórica do ciclo da vida. Segundo este autor
o incremento de trabalhos nesta área deve-se, dentre outras razões, ao envelhecimento da
população, com o consequente interesse em compreendê-la. Ao invés de centrar-se no
desenvolvimento infantil, como as teorias de desenvolvimento mais difundidas, dedica-se ao estudo
do desenvolvimento ao longo de toda a vida. Assume que as transformações podem se dar em
diferentes momentos da vida, em direções que não podem ser previstas. Estas transformações
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Reconhece que a idade é um balizador importante na organização social nas
diferentes culturas, e explica:
Tomar a idade como uma variável universalmente utilizada para a
organização social, inclusive com relação a suas diretrizes fundamentais,
não significa dizer, entretanto, que diferentes culturas utilizam classes de
idade com sentidos culturais equivalentes, vivenciados pelo sujeito de forma
similar (OLIVEIRA, 2009, p.424).

Com a ideia de ciclos de vida expressa que há um percurso a se seguir, mas
ele não é natural, nem abstrato, e nem percorrido de forma individual. Leva em
conta, além dos fatores maturacionais, os histórico-culturais e de singularidade. Há
uma sequência e uma regularidade, mas há também indeterminação.

4.4 Desenvolvimento e aprendizagem de adultos - breve passeio pelo início do
século XX

O desenvolvimento linear e evolutivo ruma em direção a uma vida adulta
estável. Esta maneira de pensar tem seu rebatimento na compreensão da
aprendizagem do adulto. O viço para aprender estaria de alguma forma
enfraquecido ou perdido. São ideias que circulam na atualidade e que circularam em
outros tempos também. Encontramos em Lemme 76 (1953), referências interessantes
sobre o tema. O autor critica a tendência, à sua época, de se pensar o tempo de
aprender como sendo, sobretudo, o tempo da idade escolar regular. Traz então para
o debate as ideias de autores como James (1890) e Thorndike (1928). O resgate
feito por Lemme resulta em um material instigante que mereceria uma análise
cuidadosa. Mas não é nosso objetivo neste momento realizar um estudo
aprofundado sobre as ideias destes autores. Entretanto, nos permitimos abordar
implicam em ganhos, mas também em perdas, e são influenciadas por componentes genéticobiológicos, condições socioculturais e por contextos de vida específicos. Os estudos de Erikson
(1971), segundo Baltes (1987), influenciaram as pesquisas na perspectiva do ciclo da vida.
76

Nossa referência é a tese de Lemme (1953) intitulada “Educação de Adultos”, apresentada em
1938, para concorrer ao cargo de técnico de educação do então Ministério da Educação e Saúde.
Paschoal Lemme, com formação marxista, atuou como professor e administrador na rede pública de
ensino do então Distrito Federal. Esteve à frente da primeira experiência de educação de adultos no
âmbito do ensino público. Participou intensamente dos movimentos de reformas educacionais junto
com Fernando de Azevedo e Anísio Teixeira, produzindo diversos textos sobre as possibilidades e
limites da educação nas transformações sociais (BRANDÃO, 2010).
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alguns trechos de sua obra que consideramos ilustrativos de formas de pensar o
desenvolvimento e a aprendizagem de adultos:.
Fora do seu próprio campo de interesse, as ideias adquiridas pelos homens
antes dos 25 anos são praticamente as únicas que eles terão em suas
vidas. Eles 'não podem' obter nada novo. Curiosidade desinteressada é
passado, os sulcos mentais estão fixados, a capacidade de assimilação se
foi. Se por acaso aprendemos alguma coisa sobre algum assunto
inteiramente novo, somos afligidos por uma sensação estranha de
insegurança, e tememos nos posicionar com firmeza. Mas, em relação às
coisas aprendidas nos períodos de plasticidade da curiosidade instintiva
nunca perdemos inteiramente nossa sensação de estar em casa
(...).Quaisquer exceções individualizadas que possam ser referenciadas a
estas são como “exceções que provam a regra” (JAMES, 1890 apud
LEMME, 1953, p.44, tradução nossa) 77.

O acesso a esta passagem da obra de James (1890) instigou-nos a conhecer
um pouco do seu contexto. A passagem está inserida no clássico livro Principles of
Psychology, em um trecho em que o autor discute a transitoriedade dos instintos. Ao
mencionar as transformações de interesses nos diferentes períodos de vida do ser
humano - o brincar na infância, os esportes na juventude, e “no homem, ambição e
política, capacidade de conquista, responsabilidade para com os outros e o
entusiasmo egoísta da batalha da vida78” (JAMES, 1890, p.401) - afirma que há um
período adequado para aquisição de determinadas habilidades, a partir da prontidão
do instinto (instinct readiness). Passado este período, perde-se a oportunidade de
ter as habilidades plenamente desenvolvidas. Aos educadores, James lembra então
que é preciso “moldar o ferro ainda quente”. Assim,
Em cada um de nós um ponto de saturação é logo atingido em todas essas
coisas, o ímpeto de nosso zelo puramente intelectual cessa, e a menos que
o tema esteja associado a alguma necessidade pessoal urgente que
mantém nossa mente constantemente aguçada em relação a ele, nos
acomodamos em um equilíbrio, e vivemos com o que aprendemos quando o
nosso interesse tinha viço e era instrutivo, sem acrescentar nada ao que
79
tínhamos em estoque (JAMES, 1890, p.402, tradução nossa).
77

O trecho em língua estrangeira é: “Outside of their own business, the ideas gained by men before
they are twenty-five are practically the only ideas they shall have in their lives. They 'can not' get
anything new. Desinterested curiosity is past, the mental grooves and channels set, the power of
assimilation gone. If by chance we ever learn anything about some entirely new topic we are afflicted
with a strange sense of insecurity, and we fear to advance a resolute opinion. But, with things
learned in the plastic days of instinctive curiosity we never lose entirely our sense of being at home.
(…) Whatever individual exceptions might be cited to these are of the sort that 'prove the rule'”.

78

Os interesses na vida adulta, em James, são aqueles do homem arrojado, ativo.

79

O trecho em lingua estrangeira é: “In each of us a saturation-point is soon reached in all these
things, the impetus of our purely intellectual zeal spires, and unless the topic be one associates with
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A dedução é que, neste adulto, ou bem as habilidades foram desenvolvidas e
permanecerão no decorrer da vida, ou então, apenas em caso de necessidade
imperativa, haverá empenho em aprender algo. Em relação à transitoriedade dos
instintos, James conclui que alguns têm por função implantar os hábitos, e uma vez
estes implantados, os instintos desaparecem80.
Prosseguindo no acompanhamento do trabalho de Lemme, encontramos
também referências aos estudos de Thorndike (1928), que refuta algumas das ideias
de William James, seu antigo professor. Thorndike está interessado em formular
uma teoria sobre aprendizagem de adultos e empenhado em trazer subsídios para
as práticas educativas com estas pessoas. O crescente desenvolvimento
tecnológico nas fábricas, as mudanças nos processos de trabalho, com a
consequente necessidade de “reeducação dos trabalhadores” era à época uma das
motivações para o interesse na educação de adultos, e, por conseguinte, em sua
aprendizagem. Nos anos 1920, o contexto era o de fim da guerra na Europa e de
ascensão dos Estados Unidos como potência econômica (SIMPSON, 1994).
Para Thorndike, a psicologia, ao não dar importância à questão da
aprendizagem do adulto, corroboraria com o pensamento popular de que “é difícil
ensinar a um cachorro velho truques novos” (1928, p.3). Seu livro “Adult Learning”
tem por objetivo estudar a capacidade de aprender entre pessoas na faixa de 15 a
45 anos, e, sobretudo, nos adultos entre 20 e 45 anos. Importante destacar que em
1928, ano de publicação do livro de Thorndike, a expectativa de vida para homens
era de 55 anos e para mulheres de 58 anos nos Estados Unidos81.
Thorndike realizou testagens e aplicou questionários fazendo um estudo
comparativo entre adultos e crianças e adolescentes. O objetivo do trabalho era a
some urgent personal need that keeps our wits constantly whetted about it, we settle into an
equilibrium, and live on what we learned when our interest was fresh and instructive, without adding
of the store.”.
80

A concepção de instinto em James mereceria um estudo mais detalhado, o que foge ao âmbito
deste trabalho. Um dos exemplos sobre a transitoriedade dos instintos que este autor apresenta
refere-se ao instinto de sugar, que desaparece no recém-nascido se lhe é oferecida a colher, ao
invés do seio. O uso do termo instinto está claramente associado a uma concepção orgânica. Mas
em outros trechos, poderíamos pensar que utiliza instinto também como interesse. Indagamo-nos
então sobre até que ponto a ideia de interesse em James aproxima-se da formulação, em Piaget, do
estabelecimento de relação entre a aptidão do jovem e do adulto e o desenvolvimento do
pensamento formal.

81

http://u.demog.berkeley.edu/~andrew/1918/figure2.html Agradeço a Arlinda Barbosa Moreno,
professora e pesquisadora da ENSP/Fiocruz, por esta informação. Agradeço também pela revisão
das traduções do inglês para o português deste subitem.
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mensuração da capacidade para aprender. Participaram da pesquisa três grupos
distintos: prisioneiros, jovens estudantes do ensino regular e adultos de um curso de
secretariado. Respectivamente para cada grupo, procurava-se investigar a
capacidade para aprender em relação às seguintes situações escolares: leitura,
escrita e contagem; estudo de disciplinas do high school e estudo de datilografia e
estenografia. Lembrando de Jobim e Souza (1996), compreendemos que uma
investigação sobre a metodologia desta pesquisa, incluindo os critérios de
organização dos grupos, e o estabelecimento de relação entre cada grupo e a
capacidade para aprender, certamente possibilitaria instigantes reflexões sobre a
naturalização de julgamentos de valor relativos ao desenvolvimento.
Em seu estudo, Thorndike ressalta que outros aspectos, que não os
diretamente ligados à capacidade de aprender dos adultos, como, ter medo de se
expor ao ridículo, subestimar suas capacidades, e também, o grau de interesse em
aprender, além de questões individuais seriam os fatores que mais interfeririam na
aprendizagem do adulto. A necessidade de aprender é considerada um fator
fundamental para que haja efetivamente aprendizagem no adulto. O autor afirma
que:
Em geral, ninguém com menos de quarenta e cinco anos deve se furtar a
tentar aprender qualquer coisa, por uma crença ou medo de ser muito
velho para poder aprender. Nem deve usar esse medo como uma desculpa
para não aprender algo que ele deva aprender. Caso ele venha falhar na
aprendizagem de algo, se é que isso irá ocorrer, raramente tal fato estará
relacionado diretamente à idade.No caso da pessoa não conseguir
aprender, é pouco provável que isto se deva à incapacidade devido
diretamente à idade82(THORNDIKE, 1928, p.177, tradução nossa).

Em James, o tempo de aprender é aquele em que há prontidão para tal, o que
nos faz pensar no tempo da idade escolar. Em Thorndike, interessado em que a
psicologia dê subsídios para a educação de adultos, o tempo de aprender é o tempo
da necessidade: “O tempo para aprender qualquer coisa é o momento em que você
precisa disto” (THORNDIKE, 1928, p.51). Tanto uma, como a outra forma de colocar
a questão, podem não nos soar tão extemporâneas.

82

O trecho em lingua estrangeira é: “In general, nobody under forty-five should restrain himself from
trying to learn anything because a belief or fear that he is too old to be able to learn it. Nor should he
use that fear as an excuse for not learning anything which he ought to learn. If he fails in learning it,
inability due directly to age will very rare, if ever.”.
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4.5 Pensar a vida adulta a partir das brechas

Somos segmentarizados binariamente, a partir de grandes
oposições duais: as classes sociais, mas também os homens e
as mulheres, os adultos e as crianças, etc.
Gilles Deleuze e Felix Guattari

Como visto, é comum que a psicologia, a partir de uma perspectiva
biologicista e evolucionista, compreenda a vida adulta como um momento de
estabilidade, sem transformações importantes, sem aprendizagens significativas.
Este modelo, ao estabelecer o contraponto com a concepção de criança e
adolescente, em estado de formação, definida por sua incompletude, pode tanto
conduzir à ideia de adulto no auge de suas possibilidades, quanto a de adultoestagnado.
Como compreender a permanência, em certo sentido, desta ideia de que a
vida adulta seria um período de estabilidade, sem transformações importantes, e,
consequentemente, portadora de pouco interesse para aqueles que estudam o
desenvolvimento e a aprendizagem? E como construir outras maneiras de pensar
este período?
Não é difícil deduzir que a psicologia, ao se apresentar como um saber que
produz conhecimento sobre o sujeito, tem tido papel de destaque na construção dos
modos como “o sujeito pode ser inserido, como objeto, nos jogos de verdade”
(RAMMINGER; NARDI, 2008, p.341). A constituição da psicologia como ciência se
deu em consonância com a tradição científica que preconiza a ideia de verdade
como universal e inquestionável, e de sujeito como um ser individualizado e
essencializado. Assim, o saber sobre o homem passa a determinar também como
ele poderá se reconhecer. E aqui faz todo sentido lembrar, com Veyne (2008,
p.157), que “o que é reconhecido como verdadeiro é obedecido”83.
83

Larrosa (1994, p.44) também afirma que “implícita ou explicitamente, as teorias sobre a natureza
humana definem sua própria sombra:definem patologias e forma de imaturidade no mesmo
movimento no qual a natureza humana, o que é o homem, funciona como um critério do que deve
ser a saúde ou a maturidade. A partir daí, as práticas pedagógicas e/ou terapêuticas podem tomarse como lugares de mediação nos quais a pessoa simplesmente encontra os recursos para o pleno
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Voltando a Jobim e Souza (1996, p.47), indagamos com ela: “Será que o
futuro da psicologia do desenvolvimento se reduz ao funesto destino de sempre, se
identificar com os instrumentos de dominação e controle social?”. Seria todo o
conhecimento sobre o desenvolvimento universalizante e normatizador? A autora
sugere que para se construir uma psicologia do desenvolvimento de outra maneira é
necessário que seus paradigmas teóricos sejam modificados. Uma mudança de
direção seria em relação à ideia de temporalidade humana, que não deve ser
pensada de forma estanque, fragmentando a vida, o que impossibilita a integração da
experiência. A outra direção seria situar o sujeito a partir de suas possibilidades de
ser autor das transformações sociais, resgatando o valor da linguagem como
expressão de criatividade e de pensamento crítico. Referindo-se especificamente à
criança, que é o foco do seu estudo, dá destaque a sua capacidade lúdica.
Poderíamos incluir a capacidade lúdica como uma brecha para se pensar
também a vida adulta. O lúdico costuma ser associado ao campo da infância, na
medida em que algumas de suas características - a improdutividade, o inesperado e
o distanciamento da realidade (BROUGÈRE, 1995) vão no sentido inverso do que se
espera da vida adulta, isto é, racionalidade e objetividade. E é justamente nesta
possibilidade de certo descompromisso com as obrigações do cotidiano, que reside
um dos maiores interesses do lúdico. O que parece pura evasão pode ser
oportunidade de ricas descobertas. Não se aproximaria o lúdico da ideia de invenção
de mundos? Quando os Agentes Comunitários de Saúde fazem a visita ao Instituto
Moreira Salles não estariam vivendo de alguma maneira uma experiência estética
que é, ao mesmo tempo, uma situação lúdica?
Foucault (1979) também nos ajuda a pensar a partir das brechas. Quando
indagado sobre as possibilidades de utilizar seus trabalhos nas lutas cotidianas
afirma que “não se trata de liberar a verdade de todo sistema de poder, o que seria
uma quimera, porque a verdade é em si poder, mas de separar o poder da verdade
das formas de hegemonia (sociais, econômicas, culturais)” (FOUCAULT, 1979, p.8).
O que se precisa mudar é então o “regime político, econômico, institucional de
produção de verdade”, o importante é “saber se é possível constituir uma nova
política de verdade” (FOUCAULT, 1979, p.14). Pode-se deduzir que não haveria
como nos desfazermos das relações de poder, pois fazem parte das relações
desenvolvimento de sua autoconsciência e sua autodeterminação, ou para a restauração de uma
relação consigo mesma.”.

119

sociais, mas poderíamos tentar inventar outras formas de nos relacionarmos com os
regimes de verdade. Ao invés de “descobrir o que somos, [...] recusar o que somos”
(FOUCAULT, 2010, p.239), isto é, recusar o que é construído por meio das sujeições
totalizadoras e individualizantes.
Identificamos que a discussão que Kastrup (2007) desenvolve sobre as
políticas de cognição pode ser uma tentativa de propor novas políticas de verdade
neste campo. Como visto, esta autora contrapõe uma política da representação, que
seria um modelo de compreensão do conhecimento como reconhecimento do
mundo dado, a uma política da invenção, que se abriria a outras experiências
cognitivas, que não o mero reconhecimento do pré-existente:
Por isso a construção de uma política-inventiva é um trabalho árduo. É um
trabalho de desmontagem desse modelo hegemônico, dessa política
cognitiva hegemônica, que é a política da representação. E ao mesmo
tempo [...] é preciso colocar outras práticas no lugar. Produzir outras
atitudes através de outras ações (KASTRUP, 2012, p.59).

Para prosseguir na nossa reflexão, vejamos então, algumas pistas para o
estudo da vida adulta a partir da perspectiva da cognição inventiva.

4.6 Vida adulta e cognição inventiva

Kastrup

(2000),

ao

discutir

questões

referentes

à

cognição

e

ao

desenvolvimento, questiona, de forma semelhante a Jobim e Souza (1996) a
naturalização da noção do tempo nas teorias do desenvolvimento. Na concepção do
tempo cronológico há a ideia de que o desenvolvimento de estruturas se dá por meio
de uma sequência em constante progressão, e vivenciada de forma semelhante por
todos os indivíduos, finalizando na idade adulta, com a superação das limitações dos
estágios anteriores. Gênese e estrutura são os pilares destas teorias. A culminância
do desenvolvimento seria, como no modelo piagetiano, o pensamento lógicomatemático. As formas de pensar anteriores teriam então a marca da incompletude.
Se tomássemos por princípio esta ótica, deveríamos perguntar “o que falta à
cognição da criança para chegar à cognição do adulto” (KASTRUP, 2000, p.373). A
partir desta lógica evolutiva, e lembrando daquela concepção de adulto pouco
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escolarizado, poderíamos também indagar: o que faltaria à cognição do adulto em
formação para chegar à cognição do adulto com o pensamento lógico-matemático
plenamente desenvolvido?
Afastando-se desta perspectiva, Kastrup traz a filosofia bergsoniana para a
discussão. Apresenta o conceito de evolução criadora, em que “toda transformação
ao longo da evolução ocorre sob o signo da divergência e da diferenciação” (2000,
p.375). Assim, ao invés de se trabalhar com o tempo cronológico, sequencial e
linear, opera-se com a coexistência de tempos. Nesta lógica, não há uma
polarização criança/adulto a partir de uma maior ou menor completude.
Kastrup recorre também à ideia do devir-criança, em Deleuze e Guattari
(1997). Devir 84 compreendido como uma potência de movimento, que não se
confunde com as transformações de ordem histórica, “Não se confunde como
passagem de uma forma a outra, mas sobretudo como movimento que faz tensão
com as formas” (KASTRUP, 2000, p.377). Nesta perspectiva, “O estudo que toma a
cognição em desenvolvimento se empenha em descrever as estruturas que são
construídas num fechamento progressivo, mas o estudo da cognição em devir revela
uma cognição bifurcante e inventiva” (KASTRUP, 2000, p.377).
Interessante observar que Kastrup (2000, p.381), embora faça críticas
contundentes às concepção tradicionais de desenvolvimento, não as exclui da cena,
quando discute a possibilidade de pensar uma cognição inventiva: “É preciso que
existam formas, pois não há devir senão das formas e encontramos aí o lugar dos
estudos da psicologia do desenvolvimento”. Mas, segundo a autora, é necessário
que a psicologia “busque acolher em seu campo de investigação os movimentos
involutivos, dissipativos, de desmanchamento das formas constituídas” (KASTRUP,
2000, p.381).
É a partir também desta perspectiva inventiva que Dias (2011) analisa
estudos referentes ao desenvolvimento cognitivo e à aprendizagem de adultos,
tendo em vista a discussão sobre a formação de professores. Realiza um
levantamento de trabalhos piagetianos, neo-piagetianos, do ciclo da vida, dentre
outros. Questiona as formas hegemônicas, que, a partir de um modelo ideal de
adulto, disseminam ideias equivocadas do “adulto-perfeição”, “adulto-maduro” e

84

“Devir é tornar-se diferente de si. É potência de acontecer, diferindo de si sem jamais confundir-se
com o estado resultante desta mudança” (FUGANTI, 2012, p.75).
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“adulto-experiência-acumulada”

85

. São abordagens que, segundo ela, “não

singularizam, nem complexificam as relações do adulto no mundo” (DIAS, 2011,
p.79).
A autora destaca o caráter adaptativo dos estudos sobre o adulto. Estes,
quando discutem a formação profissional no contexto atual de transformações
tecnológicas capitalistas, pautam-se pela “lógica do solucionador de problemas
novos com êxito” (DIAS, 2011, p.83). Refere-se à educação permanente, que busca
adequar um modelo de adulto e de formação às exigências atuais do mercado.
Afirma que o problema é “reduzir a adultez86 às perspectivas e a seus processos
metodológicos-teóricos e, ainda, fazer de cada uma destas abordagens o carrochefe para levar a experiência de aprendizagem dos adultos e sua formação” (DIAS,
2011, p.80).
Dias (2012), não se limitando aos estudos da psicologia do desenvolvimento e
da psicologia cognitiva, recorre a autores como Lapassade (1975) e Boutinet (1993),
e propõe “pensar o adulto como obra aberta, vinculado à experiência e marcado pela
descontinuidade” (DIAS, 2011, p.84). As propostas de obra aberta, e de
descontinuidade buscam romper com a tendência a pensar desenvolvimento a partir
das noções de previsibilidade e linearidade. A ideia de fazer uma experiência é
“deixar-nos abordar em nós próprios pelo que nos interpela” (LARROSA, 2004 apud
DIAS, 2011, p.103), o que diferencia-se da concepção de “experiência acumulada”,
acima referida, porque não pressupõe a idealização de um adulto completo.
As abordagens de Kastrup e de Dias nos ajudam a pensar a vida adulta, a
partir do seu inacabamento, e a associar este olhar com a compreensão da
aprendizagem, na cognição inventiva, em função de movimentos de constante
reinvenção.
Finalizando este capítulo, destacamos algumas imagens, empregadas pelos
autores pesquisados, que se prestam a analogias em relação aos processos de
desenvolvimento, e de aprendizagem. Piaget (1987, p.12), por exemplo, ao
caracterizar o desenvolvimento intelectual como uma construção contínua, comparao
85

A palavra adulto vem do termo latino adultu, que é uma conjugação, no passado, do verbo
adolescere. Adultu significa “que cresceu” (MACHADO,1977).
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Interessante observar que “adultez” não é uma palavra difundida na linguagem cotidiana,
diferentemente de “infância” ou “adolescência”. Não identificamos nenhum outro termo de uso
corrente em português para designar a vida adulta.
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à edificação de um grande prédio que, à medida que se acrescenta algo,
ficará mais sólido, ou à montagem de um mecanismo delicado, cujas fases
gradativas de ajustamento conduziriam a uma flexibilidade e uma
mobilidade das peças.

É uma imagem que retrata um processo linear que se desenvolve de forma
cumulativa. Já no texto analisado acima, Piaget (1971, p.91) compara o
desenvolvimento intelectual a
uma espécie de leque aberto e erguido, de que as fachas concêntricas
corresponderiam aos estádios sucessivos, enquanto as varetas que se
desviam cada vez mais uma das outras segundo cortes horizontais,
figurariam a diferenciação crescente das aptidões

Embora a ideia de linearidade permaneça, há uma diversificação e o leque
aberto sugere mais de um caminho. Ainda sobre a imagem da linearidade, Castro
(2001) observa que desenvolvimento pode ser compreendido como uma estratégia
de estabelecimento de uma distância linear entre uma pessoa e outra, de modo que
se possa dizer para esta outra pessoa: “temos um caminho em comum, mas eu
estou na frente, „eu sou o seu futuro‟, você se tornará igual a mim” (MORSS apud
CASTRO, 2001, p.26).
Em Oliveira (2009), a proposta de pensar o desenvolvimento a partir de ciclos,
ao invés de estágios, sugere um movimento de algo que se inicia e termina, com a
ressalva de que este movimento não é previsível como nos estágios. Em Kastrup
(2007) e Dias (2011) as referências à bifurcação, diferenciação, e obra aberta, e a
própria circularidade da aprendizagem, opõem-se a uma visão de fechamento e de
convergência, e sugerem abertura e imprevisibilidade. E então nos ocorre a imagem,
proposta por Deleuze e Guattari (1995), da ideia do rizoma, que inspirado na
botânica, expressa a constituição de conexões transversais infinitas, sem que haja
um centro para onde convirjam (GUATTARI; ROLNIK, 1986).
Ainda que, como observa Oliveira (2004), tenhamos a tendência a definir as
idades da vida a partir da concepção de criança, jovem, adulto e idoso, é possível
pensar para além das formas fechadas a partir das quais costumamos nos guiar,
procurando identificar as forças presentes nestas configurações aparentemente
definitivas. Escóssia e Tedesco (2010, p.100) expressam bem esta ideia:
As classificações, hierarquizações, dicotomias, formas e figuras, tão
familiares a nossa realidade cotidiana, precisam desaparecer, mesmo que
por instantes, para que os corpos se exponham em seu estado de variação
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o mais intensivo, isto é, como qualidades puras ainda não reduzidas às
categorias da representação.

Castro (2001), na sua prática docente, identifica muitas vezes o sentimento de
seus alunos de que feita a crítica à perspectiva evolucionista, estaríamos em um
limbo teórico e existencial para se pensar a criança em relação à vida adulta. A
autora propõe então pensar a criança a partir de seu agir, já que “[...] a ação humana
não pode ser exaustivamente roteirizada, e que, de algum modo, o saber científico
deve comportar o contraditório, o contingente e o particular” (CASTRO, 2001, p.28).
A recusa a pesquisar a partir de uma psicologia do desenvolvimento que
trabalha com a imagem do adulto-perfeição, em um suposto estado de equilíbrio,
tendo na racionalidade seu principal ponto forte, também nos desafia a construir
outras maneiras de pensar e agir com os adultos com quem atuamos. Poderíamos
dizer que precisamos construir políticas inventivas para tal.
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5 O ADULTO APRENDIZ

Ou isto ou aquilo: ou isto ou aquilo.../ e vivo escolhendo o dia
inteiro!/ Não sei se brinco, não sei se estudo,/se saio correndo
ou fico tranqüilo.
Cecília Meireles

Como visto, as teorias do desenvolvimento dedicam-se, sobretudo, ao estudo
daqueles que estão em “idade escolar”, isto é, crianças e jovens. A escolarização é
um atributo valorizado na sociedade moderna, fazendo com que os parâmetros que
estipulam os diferentes períodos de vida associem-se aos variados conhecimentos e
habilidades desenvolvidos a partir das atividades educacionais. Há, por exemplo,
idades para ler, para dominar certas operações matemáticas e para compreender
determinadas relações espaciais87. Ao ter por função possibilitar o acesso às formas
letradas de pensar, a escola é então referência central para a organização das
etapas do desenvolvimento (OLIVEIRA, 2009-2003). Pode-se afirmar também que
as teorias da aprendizagem estão associadas diretamente ao mundo escolar, que é
considerado como o espaço legítimo de construção de conhecimento. Desta forma,
as psicologias do desenvolvimento e da aprendizagem e as reflexões sobre o ensino
se entrelaçam de tal maneira que parecem deixar pouca margem para se pensar o
adulto que retorna à escola.
Um elemento importante deste entrelaçamento é o da valorização do
pensamento racional abstrato, base da formação escolar, e, dominante nas
concepções de desenvolvimento. O desenvolvimento cognitivo, abordado de
maneira evolutiva, partiria de formas de pensar mais ligadas à experiência, para
culminar com o pensamento abstrato. Associada a este princípio está a ideia de que
o conhecimento se desenvolve de maneira linear. Este reconhecimento da
importância da racionalidade abstrata terá reflexos nos diferentes aspectos da
educação escolar: nos conteúdos selecionados, nas metodologias de ensino e na
própria concepção de aprendizagem. Estas observações têm consequências
importantes para a compreensão da aprendizagem de adultos. Como demonstram
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Poderíamos completar que com a entrada da criança cada vez mais cedo na creche, ou na escola,
há também de maneira mais delineada o estabelecimento de idades para o controle dos esfíncteres,
para andar, para falar, etc.
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Schneider e Fonseca (2014), dependendo da complexidade do conhecimento a ser
abordado, haverá maior ou menor valorização, por parte dos professores, dos
saberes e experiências construídos pelos alunos fora da escola.
A condição de adulto aluno é vista, no espaço escolar, com estranheza. É
como se algo estivesse fora do lugar, ou fora do tempo, pois passado o momento
certo de aprender não haveria sentido em ser ensinado. E esta estranheza se
estende a outros âmbitos da vida. No decorrer do nosso acompanhamento das aulas
do CTACS, ouvimos com frequência comentários dos alunos, como o de Sueli: “A
gente tá aprendendo muita coisa, mas as pessoas no trabalho não valorizam”.
Lembramos também da entrevista com Marta em que haveria por parte da gestão,
implicância com os ACS que frequentam o curso. Patrícia conta que teve problemas
para usar o passe de estudante a que tem direito no ônibus (RioCard). O fiscal do
transporte, com desconfiança, examinou detidamente o crachá, o uniforme e
solicitou que abrisse o caderno para mostrar seu conteúdo.
No caso dos ACS, à condição de adultos alunos acrescenta-se a condição de
trabalhadores que estão se formando para uma profissão que já exercem. Este seria
mais um ingrediente que contribui para a ideia de “algo fora do lugar” ou “fora do
tempo”. Segundo Joana “as pessoas falam assim: „pra quê que você está estudando
se você já é Agente de Saúde! Não tem necessidade disso!‟”. Encontramos nas
visões abordadas acima a caracterização de um adulto que se afastaria do padrão
idealizado do adulto-perfeição, estando mais próximo da imagem do adultoestagnado tentando recuperar o tempo perdido.
Vida adulta/infância; conhecimentos científicos/conhecimentos espontâneos;
adultos escolarizados/ adultos pouco escolarizados; adultos-perfeição/adultosestagnados: estas são algumas das polarizações que rondam nosso estudo da
aprendizagem de adultos. Crianças e jovens seguiriam, em princípio, o caminho da
construção do pensamento científico por meio da frequência regular à escola,
enquanto adultos trabalhadores se inserem em condições nebulosas na escola.
O ordenamento do tempo nas instituições escolares corresponde e reforça
um novo ordenamento social da vida dos indivíduos. Novas categorias
sociais são afirmadas: a infância, a adolescência-juventude. Parece haver
consenso entre sociólogos e historiadores que as escolas não foram criadas
para atender idades da vida já constituídas e legitimadas, mas para
constituir e legitimar a infância, adolescência-juventude como idades
específicas. Ao longo de cinco séculos as escolas e a pedagogia continuam
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recortando, configurando e legitimando essas idades da vida no imaginário
social (ARROYO apud SCHNEIDER, 2012, p.100).

Se queremos avançar na discussão sobre desenvolvimento e aprendizagem,
para pensar o adulto na escola, é necessário lembrar, como mencionado
anteriormente, que a educação, ao se pautar nos parâmetros da psicologia tende a
assumir um papel normativo da subjetividade. E é pertinente lembrar também da
indagação de Jobim e Souza (1996, p.47) se o futuro da psicologia do
desenvolvimento: “[...] se reduz ao funesto destino de sempre, se identificar com os
instrumentos de dominação e controle social”. Entre a ausência de parâmetros, e os
parâmetros que normatizam, o que fazer?
Encontramos em Amado (2016, p.9) que:
Se as teorias do desenvolvimento pouco falam do adulto e se isso traz
consequências para o trabalho pedagógico que é feito com ele, vale lembrar
que a educação de jovens e adultos nos possibilita inúmeras oportunidades
de olhar para as diferenças, mais do que para as regularidades ou
permanências

Para prosseguirmos com a nossa reflexão, façamos então algumas
aproximações à experiência do CTACS, curso de formação de adultos que
acompanhamos.

5.1 Acompanhar processos de aprendizagem a partir da observação

Tomando por base algumas pistas do método da cartografia, observei as
aulas do CTACS. A figura do etnógrafo é inspiradora para o pesquisador que opta
por trabalhar com o método da cartografia. O estranhamento construído na
experiência no campo faz parte da pesquisa. “Como cartógrafos, nos aproximamos
do campo como estrangeiros visitantes de um território que não habitamos“
(POZZANA; KASTRUP, 2010, p.61). O território, nesta abordagem, é compreendido
não necessariamente como um espaço geográfico: “O território pode ser relativo
tanto a um espaço vivido, quanto a um sistema percebido no seio do qual um sujeito
se sente „em casa‟” (GUATTARI; ROLNIK, 1986, p.323). O processo de
aprendizagem do outro seria também um território que o pesquisador precisa
aprender a habitar. Como acessar este território?
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A distinção entre coleta de dados e colheita de dados, desenvolvida pela
abordagem cartográfica, ajuda nesta empreitada. A realidade não está ali, disponível
à nossa observação, aguardando para ser captada, independentemente da relação
que estabelecemos com ela. O método da cartografia parte do princípio que não há
uma objetividade apartada da própria pesquisa. Os objetos só existem a partir da
relação que estabelecemos com eles (BARROS; BARROS, 2013). No decorrer da
pesquisa há, portanto, como já observamos em relação à análise das entrevistas
que realizamos, produção de conhecimento e não reprodução de um mundo préestabelecido (KASTRUP; PASSOS, 2013).
Durante oito meses, na frequência de uma vez por semana, acompanhei as
aulas das professoras Fátima, Maria e Paula, além de algumas outras atividades do
curso. Na primeira aula em que iniciei as observações, expliquei aos alunos o motivo
da minha presença. Falei um pouco sobre a pesquisa de doutorado e seus objetivos.
Sentava-me em uma das primeiras fileiras da turma, em posição lateral, podendo
assim acompanhar os movimentos tanto dos alunos, quanto das professoras. Ficava
próxima a uma mesinha aonde havia o café, feito pelos alunos. Durante as aulas era
comum alguém se levantar para se servir de café, e eventualmente fazer algum
comentário comigo sobre as aulas ou outro assunto. Nas aulas expositivas eu
observava, fazia anotações, e eventualmente participava com algum comentário. Em
outras situações, como nos trabalhos em grupo, me inseria na discussão, assumindo
uma postura mais ativa. O acompanhamento de sala de aula incluía também
conversas informais com as professoras, depois de terminadas as atividades.
Durante as observações, em algumas ocasiões, por não dominar determinados
conhecimentos que estavam sendo trabalhados, minha atenção oscilava, com
dificuldade, entre os conteúdos apresentados e o que estava acontecendo na sala
de aula com alunos e professora.
Importante lembrar que minha posição não se limitava a de pesquisadora,
pois era também professora do curso e uma de suas coordenadoras. Encontrava-me
também com a turma para conversar sobre algum assunto referente à coordenação,
dava aulas no Eixo Educação e Saúde, acompanhava a turma em passeios e em
manifestações de rua ligadas à reivindicação da categoria dos ACS. Minhas
diferentes atuações suscitavam nos alunos distintos sentimentos. Um tempo depois
de iniciadas minhas observações, Patrícia me conta, rindo, que “Antes tinha medo,
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achava que você estava avaliando a gente”, e Marta comenta, “Você participou da
passeata com a gente. Não se colocou como dona do saber, mas como parceira”.
Durante o acompanhamento das aulas, percebia situações em que algo
acontecia aos alunos. Lembro aqui das palavras de Larrosa (2002, p.21):
A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não
o que se passa, não o que acontece, ou o que toca. A cada dia se passam
muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece. Dir-seia que tudo o que se passa está organizado para que nada nos aconteça.
Walter Benjamin, em um texto célebre, já observava a pobreza de
experiências que caracteriza o nosso mundo. Nunca se passaram tantas
coisas, mas a experiência é cada vez mais rara.

Tanto por meio da atenção silenciosa dos alunos ao escutarem a explanação
da professora, quanto em diálogos animados, em que participavam intensamente
das discussões em sala de aula, parecia-me que algo lhes acontecia88.
Nos dois subitens a seguir, destaco algumas observações realizadas em sala
de aula e retomo um momento da entrevista, já abordado no Capítulo III. Estas
passagens estão apresentadas no formato de citações, iniciadas da seguinte forma:
“Registro de diálogo em sala de aula”; “Registro de diálogo durante a entrevista” e
“Registro de situação em sala de aula”.

5.1.1 Vida adulta, processos educativos e produção de subjetividade

Registros de situações em sala de aula:
1 Em um dos seus primeiros contatos com a turma, a professora Fátima
escreve no quadro alguns tópicos que desenvolverá na aula. Surpreende-se
ao se virar e ver que os alunos estão copiando do quadro o que acabou de
escrever, embora ela não os tenha orientado para isto.
2 Durante o início de uma aula, a professora falou: “notem isto”, e começou
a escrever no quadro. Todos os alunos se colocaram em prontidão para
copiar do quadro. Haviam confundido “notem” com “anotem”. Carlos
percebe o equívoco dos colegas e ri.

No Capítulo II abordamos a questão da denominação de adultos como “pouco
escolarizados”. No caso dos ACS que participam da formação técnica, a maioria
deles tem o ensino médio completo, portanto, não são “pouco escolarizados”, no
sentido de terem pouco tempo de escolarização. Por outro lado, pode-se indagar
88

Talvez se possa dizer que algo acontecia a mim também.
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sobre a qualidade desta escolarização, pois o ensino público brasileiro, na Educação
Básica, apresenta predominantemente precariedade na formação e remuneração
dos professores, na infraestrutura, dentre outros aspectos. Ao mesmo tempo, ainda
que se tenha tido uma escolarização precária, e mesmo que afastados muitos anos
da escola, muitas aprendizagens sobre os modos de ser nos estabelecimentos
escolares foram preservados. Conhecem a cultura escolar, sobretudo no que diz
respeito a uma concepção tradicional de educação que centra-se na transmissão de
conhecimentos, nas cobranças de desempenho, na disciplina. Pode-se dizer que,
deste ponto de vista, são bastante escolarizados.
Mais do que reproduzir, transmitindo o acervo cultural disponível, o que
ela [a escola] realmente faz, por meio de suas práticas, é produzir algo
singular, que nós, se me permitem a expressão, chamaremos de cultura
curricularizada, ou simplesmente curricular. Ela é formada por um
conteúdo que, pela peculiaridade e forma como se aprende, cria por si
mesmo um âmbito que modela o aluno como aprendiz (SACRISTÁN
apud SCHNEIDER, 2010, p. 107).

A escola não trabalha somente com conteúdos e conhecimentos. Trabalha
também com formas de ser e estar no mundo, produz subjetividades. Joana se
sente valorizada porque seu escrito comoveu a preceptora. Inês não gosta de
participar da atividade do Portfólio, porque se sente como uma adolescente, mas
preocupa-se em realizar a atividade, porque quer ser boa aluna. Marta sente-se
satisfeita porque pode ler nas entrelinhas, o que antes não conseguia. Podemos
dizer, inspirados em Schneider (2010), que Inês, dependendo da maneira de
condução das aulas pelas professoras, sentia-se ora aluna de uma professora no
modelo tradicional, submetendo-se a sua autoridade, ora como trabalhadora que vê
suas experiências valorizadas.
Em uma das últimas aulas do Eixo Políticas Públicas de Saúde, a professora
Fátima lança a seguinte proposta: associar os problemas referentes às questões de
saúde levantados no início do curso pelos alunos com os princípios e diretrizes do
SUS estudados durante suas aulas. Em uma coluna apresenta uma listagem dos
problemas, ao lado, outra coluna com os princípios e diretrizes do SUS. Era preciso
escolher o princípio ou diretriz que mais se relacionava a determinado problema. A
tarefa foi realizada inicialmente de forma individual, e depois com toda a turma.
Registro de diálogo em sala de aula:
Professora Fátima: Qual o princípio do SUS que vocês
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relacionaram com o problema do autoritarismo?
Luiza: Universalidade?
Professora Fátima: Explica por quê.
Luiza: Porque é um direito de todos.
Professora Fátima: Acho que „desenvolver a autonomia‟ tem mais a ver.
Rosa: Eu também achei isso.
Luiza: Mas a descentralização não é diretriz?
Professora Fátima: Este exercício não tem certo ou errado.
Professora Fátima: Para fraude acho que é controle social.
Luiza: Mas estão rendidos...
Pedro: Na prática não existe.
Marina: Pode ser participação social?
Professora Fátima: Hospitalocentrismo, o que colocaram?
Pedro: O que é isto?
(Professora explica o que é hospitalocentrismo)
Joana: Integralidade. Ou tem outro?
Professora Fátima: Alguém botou diferente?

Com bastante participação dos alunos, e inclusive da professora, cada um ia
dizendo o que pensou. Muitos falavam quase ao mesmo tempo, mas sem que isso
torna-se a discussão confusa, improdutiva. Estavam verdadeiramente pensando
juntos. Era como se estivessem participando de um jogo, mas não um jogo de
competição. Era como um jogo de colaboração em que coletivamente, a partir da
troca de ideias, buscassem chegar a um caminho comum. Havia a vontade de
acertar, mas a partir da troca e não da competição. O medo de errar parecia não
estar presente.
A maneira de comunicação em sala de aula se deu a partir da interação
intensa entre todos os participantes, professora e alunos, diferentemente da forma
habitual de uma aula em que o professor se relaciona de forma unívoca com os
alunos. Este sistema de relação não vertical possibilitou que a comunicação fluísse.
Morel e Amado (2016), inspirados em Citton (2014), afirmam que nas práticas
pedagógicas em que o princípio de reciprocidade está presente,
a sala de aula pode se estruturar de acordo com o sistema em rede,
conectando os participantes de modo biunívoco. Numa relação dialógica,
em que todos podem ser emissores e receptores, o objetivo é sintetizar
informações parciais, buscando aumentar o nível de informação e não
apenas transmiti-la (MOREL; AMADO, p.691, 2016).

Assim, na situação descrita, ao invés de recipientes dos comunicados dos
professores, os alunos passam a ser investigadores, tal como a professora. É Paulo
Freire quem expressa bem esta situação, ao distinguir uma atuação educativa
bancária de uma problematizadora:
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O objeto cognoscível, de que o educador bancário se apropria, deixa de ser,
para ele, uma propriedade sua, para ser a incidência da reflexão sua e dos
educandos.Deste
modo,
o
educador-problematizador
re-faz,
constantemente seu ato cognoscente, na cognoscibilidade dos educandos.
Estes, no lugar de serem recipientes dóceis de depósitos, são agora
investigadores críticos, em diálogo com o educador, investigador crítico
também (FREIRE, 1987, p.40).

Ao sentirem-se como investigadores, entregam-se à curiosidade, ao interesse
pelo estudo. A vivacidade para aprender não parece perdida quando a “idade
escolar” já se foi. Ao mesmo tempo em que os trabalhadores alunos podem se
comportar em sala de aula muitas vezes pautados pela perspectiva de “prestar
atenção para poder ter bom desempenho na escola”, podem também estar abertos
às aprendizagens. “Adulto aprendiz” 89 pode significar muitas coisas, dentre elas, ser
um adulto moldado, disciplinado, e, também, um adulto interessado, aberto à paixão
para aprender.
Registros de situações em sala de aula:
1 Quando a professora Fátima, em uma de suas primeiras aulas, distribui
uma apostila com os textos que serão trabalhados em sua disciplina e diz,
“É de vocês”, muitos alunos sorriem e folheiam o material com ar de
satisfação.
2 Quando uma nova professora entrou em sala, Lucia se dirigiu a ela de
maneira entusiasmada:
- Que o curso continue a ser como vem sendo, animando a gente na paixão
pelo estudo!
3 Rosa conta:
- Falei pra profissional da equipe, que questionou se vale a pena fazer o
curso, que a vontade de estudar é uma coisa que ninguém me tira. Agora
vou querer estudar a vida toda.

No Capítulo I, no relato sobre a visita ao Instituto Moreira Sales, vimos como a
condição de estranhamento e de problematização possibilitadas pela experiência
educativa de ida a um espaço cultural suscitaram aprendizagens. Uma experiência
estética pode ser um caminho interessante para que se rompa com formas
cotidianas de olhar o mundo, identificando-se a provisoriedade dos nossos saberes,
permitindo-nos vivenciar processos inventivos de aprendizagem. Mas estes
processos não se desenvolvem apenas no contato com ambientes artísticos. A
atividade em que a professora Fátima cria um clima de interação em que todos

89

Encontramos a expressão “o adulto como um aprendiz” em Salvador (1999). Para este autor, ao se
compreender o desenvolvimento de maneira menos linear abrem-se possibilidades para que a
educação de adultos se dê por meio da valorização das experiências de vida, e não a partir do
déficit.
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estão à vontade para falar o que pensam, também possibilita este tipo de
aprendizagem.
Sendo o aprender um acontecimento, ele demanda presença, demanda que
o aprendiz nele se coloque por inteiro. E exige relação com o outro. Entrar
em contato, em sintonia com os signos é relacionar-se, deixar-se afetar por
eles, na mesma medida em que os afeta e produz outras afecções (GALLO,
2012, p.6).

Podemos compreender então que determinadas práticas educativas com
adultos expressam possibilidades de assumir outras formas de abordar a cognição,
por meio do cultivo de experiências de problematização. Esta abordagem nos
possibilita pensar a vida adulta, a partir do seu inacabamento, e a aprendizagem em
função de movimentos de constante reinvenção. Sai de cena a ideia do adulto
estagnado e a perspectiva da cognição apenas como reconhecimento de um mundo
dado. Ainda assim, os desafios continuam.

5.1.2 Vida adulta, processos educativos, saberes e modos de pensar

A professora Fátima pede que leiam para a próxima aula um
texto: - É pequenininho, quatro páginas.
A aluna Marília responde: - Quatro páginas! Ha ha ha, você lê
muito, por isso acha pouco.

Inês trabalha como Agente Comunitário de Saúde há quinze anos, mas nos
diz que quer aprender a ser ACS. Como vimos nas entrevistas realizadas, é comum
que os ACS sejam inseridos no trabalho sem uma formação prévia, não tendo
acesso a determinados conhecimentos que são importantes para a sua atuação
profissional. As visitas domiciliares, por exemplo, são realizadas a partir dos saberes
construídos no trabalho. “Ninguém nunca falou pra gente de território, planejamento,
educação em saúde”, comenta Joana, referindo-se a alguns conteúdos trabalhados
no curso. Da mesma forma que ela, Inês identifica que a sua maneira de
compreender estas visitas se transformou por meio do acesso a conhecimentos que
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nem supunha existir: Ela nos conta “Eu nunca nem imaginei que existia política de
saúde”.
Há então saberes em relação aos quais os ACS não puderam ter acesso. Ao
mesmo tempo, há os saberes construídos na atuação profissional, aqueles que
lidam com situações não previstas no currículo escolar. Há saberes que só a
experiência permite conhecer. Como diz Malglaive (1995, p.78), “uma parte do que é
necessário saber para agir constrói-se na própria ação”. No caso dos ACS, são,
sobretudo, conhecimentos sobre a comunidade onde vivem e atuam. Pode-se dizer
que são também saberes relacionados a determinadas experiências de classe
social, que os

profissionais com quem trabalham (médicos, enfermeiras,

odontólogos), e os professores com quem estudam, possivelmente não têm.
Registo de diálogo durante entrevista:
I Você é, esse negócio...você é o elo entre o médico... entre o cadastrado e
a unidade. Ele tem que ter autonomia. Isto eu aprendi no Eixo Política, se
eu não estiver, ele tem que ter autonomia e ele tem que ser atendido [...].
Eu mandei imprimir e escrevi atrás dos cartõezinhos o conceito daaa, ah
meu Deus...que a Fátima fala toda hora...
C Universalidade?
I Da universalidade. Quando eu entrego o cartão eu falo „este é um direito
seu, a saúde é um direito de todos... para todos‟. A colega falou, „se este
cartão cai na coordenação vai dar problema‟. Eu falei „Não, isso é universal,
eles ensinam isso, a saúde é isso, é de todos para todos então eu tenho
que ensinar o meu cadastrado de aonde ele chegar ele tem que ser
assistido. Ele não depende de mim para ser assistido‟.

O conceito de universalidade, em que o acesso aos serviços de saúde é um
direito de todos, está presente nesta fala de Inês. Universalidade é um “conceito que
a Fátima fala toda hora” e que Inês não lembra imediatamente o nome, mas sabe do
que se trata. Toma então a iniciativa de fazer o cartãozinho, pois, as aulas da
professora Fátima ao abordarem o papel do ACS como “o elo entre a população e
os serviços de saúde”, ajudam Inês a fazer este movimento de trabalhar com a
população este direito.
Inês se entusiasma quando os conhecimentos acessados em sala de aula, ou
melhor, nas palavras de Varela (2003), enatuados, ajudam-lhe a propor novas
formas de lidar com os desafios do trabalho. Os conhecimentos da formação técnica
auxiliam a romper com o lugar comum, permitem que os alunos atuem de forma
diferente e se vejam também de forma distinta. Um universo de conhecimentos que
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diz respeito à atuação dos ACS não seria acessado apenas pela via da prática
profissional.
Mas estes encontros entre saberes não se dão sem tensões. A professora
Fátima nos conta que muitos alunos não entendem os conceitos que estão sendo
abordados em um texto, mas que a partir do diálogo em sala de aula passam a
compreendê-los. Pude presenciar muitos diálogos em que efetivamente os alunos
expressavam grande interesse em se apropriar dos textos abordados em sala de
aula, formulando perguntas, fazendo comentários e, apresentando exemplos para se
certificarem se estavam compreendendo corretamente.
Registro de diálogo em sala de aula. Nesta situação se discutia a questão
dos determinantes sociais da saúde a partir da leitura de um texto sobre
ebola:
Inês - No Brasil esta doença não chegou?
Patrícia - Ninguém estudou uma vacina?
Inês - Acho que é mais fácil acabar com a ebola do que com a dengue.
Nara - Expoliação quer dizer o quê?
Pedro - (pesquisa na Internet) Eu pesquisei: “privar de alguma coisa
ilegitimamente.”
Patrícia - Como não continuar a transmissão se enterram os mortos em
lugares em que as crianças brincam?
Professora Fátima - Fazem cordão de isolamento, mas é difícil. Nesta
situação a regulação é impossível.
Tania - É porque é um país muito pobre e eles não têm interesse.
Professora Fátima - Aqui no Brasil é assim também.
Tania - Tirou a palavra da minha boca.

Segundo a professora Fátima, muitas vezes os alunos compreendem os
conceitos, mas não conseguem formulá-los por meio da escrita. Ela observa que na
elaboração dos trabalhos, os alunos pouco escrevem com suas próprias palavras, e
utilizam muita cópia de textos. Segundo a professora, para esses alunos adultos, a
cópia tem o sentido de tentar se apropriar do assunto 90. Tem também o objetivo de
satisfazer ao professor, mas não com o intuito de ludibriá-lo, como acontece muitas
vezes com alunos seus do ensino médio regular.
Joana e Inês passaram a pensar a visita domiciliar de forma diferente depois
que começaram a cursar a formação técnica tendo acesso a discussões e
conhecimentos nas áreas de políticas de saúde, planejamento em saúde, dentre
outras. Inês a partir da aprendizagem da elaboração de mapas em sua microárea
amplia conceitos e pensa estratégias para atuação em seu local de trabalho. Estas
90

Este sentido parece semelhante ao expresso por Carlos quando, como vimos no Capítulo III,
valoriza a atividade do ditado.
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aprendizagens

se

deram

a

partir

de

situações

de

problematização,

de

estranhamento, de ruptura com o conhecido. Lembramos então de uma passagem
em Oliveira (2009-1996, p.170) em que a autora afirma:
A escola operaria [...] no plano do novo, do desconhecido e não do familiar.
Esta seria na verdade a própria razão de ser dar instituição escolar: uma
instituição com objetivos específicos, voltada para a realização do que não é
realizado fora dela.

Associadas à aprendizagem de determinados conhecimentos na escola,
estão, como vimos no Capítulo II, maneiras próprias de operar com estes
conhecimentos. Também Tulviste (1991) observa em suas pesquisas que "o sujeito
não transfere uma habilidade desenvolvida para resolver problemas cotidianos, para
a resolução de problemas escolares, isto é, no processo de escolarização existe a
aprendizagem de um outro método" (TULVISTE apud MOURA, 2000, p.9).
É possível afirmar que a formação técnica, possibilita o acesso a
determinados saberes e modos de pensar que podem assumir papel importante na
vida e atuação profissional dos Agentes Comunitários de Saúde. Mas, como visto a
partir das entrevistas e das observações realizadas, este processo não se dá de
forma homogênea. Há diferentes coloridos, há heterogeneidade. Além disso, a
escola não é

uma

instituição

que

tem a

exclusividade

de

sistematizar

conhecimentos. Como constatado na entrevista com Inês, por exemplo, a
experiência com a religião possibilitou a vivência de práticas de letramento. Também
observamos que alunos envolvidos em projetos coletivos, como a atuação sindical,
apresentam desenvoltura em lidar com certas situações que exigem familiaridade
com o universo da leitura e da escrita, como pesquisar uma palavra no dicionário ou
realizar apresentação oral de um trabalho.
Registro de situação em sala de aula:
Na Oficina de Leitura a professora Lucia está trabalhando com os alunos
sobre o desenvolvimento da escrita de um texto. Explica que é importante
desenvolver os parágrafos do ”geral para o particular”. O conceito de
particular não fica claro para a maioria da turma. Os alunos não conseguem
entrar na proposta da professora de escrever um pequeno texto a partir
desta lógica. É estabelecido um diálogo para se tentar definir o que significa
particular naquele contexto. Mas os alunos não entendemo significado de
particular com o qual a professora está trabalhando, pois compreendem
particular como pessoal.
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Identifica-se que, para os alunos, a articulação entre os saberes construídos
na experiência de vida e profissional, e a conceituação teórica apresentada pelos
professores, não se dá sem dificuldades. Diferentes saberes e formas de pensar
estão em jogo e, novamente, é preciso estar atento para a maneira como refletimos
sobre estas diferenças. É importante relembrar que no estudo da cognição a
demarcação de determinados grupos em função do grau de escolaridade ou de
formas de pensar, tem suas armadilhas. Estas temáticas, já tratadas no Capítulo II,
reaparecem aqui, apresentando-se como questões que insistem em desafiar.
A seguir, com o intuito de continuar a lidar com este desafio, dedicamo-nos a
analisar alguns trabalhos de Vigotski sobre a questão dos conceitos, e nos referimos
a pesquisas que abordam o tema a partir do desenvolvimento cognitivo do adulto.

5.2 Psicologia histórico-cultural, conceitos e vida adulta

5.2.1 O estudo sobre conceitos em Vigotski

É importante iniciarmos a discussão a partir da análise da obra do próprio
Vigotski, que foi, à sua época, um precursor da discussão sobre conceitos científicos
e conceitos espontâneos. Para tanto, gostaríamos de primeiramente fazer uma
observação em relação à questão do acesso aos trabalhos deste autor. Prestes
(2010) identifica diversas distorções nas traduções para o português da obra de
Vigotski, redundando muitas vezes em erros conceituais para a compreensão da
mesma 91. O emprego do termo aprendizagem é um exemplo disto. A autora nos
esclarece que a palavra russa obutchenie costuma ser erroneamente traduzida para
o português como aprendizagem, embora Vigotski estivesse “se referindo ao
processo simultâneo de “„instrução‟, „estudo‟ e „aprender por si mesmo‟” (PRESTES,
2010, p.184). O verbo associado à obutchenie pode ser empregado tanto para
“ensinar” quanto “para ser ensinado” (podemos acrescentar que, em francês, o
91

Prestes (2010) chama atenção também para a existência de versões, além de equivocadas na
tradução, incompletas em português. Mesmo em russo, em relação aos escritos de Vigotski, houve
muitas distorções e supressões, o que em parte é explicado pelo longo período em que a obra deste
autor foi mantida censurada na então União Soviética.
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verbo apprendre se presta também aos dois sentidos). Assim, o termo em russo não
expressa um processo psicológico exclusivo do sujeito. Por este motivo a autora
sugere que a tradução mais adequada para obutchenie seja instrução e não
aprendizagem. Embora Prestes reconheça que o termo sugerido tenha, nos meios
educacionais

brasileiros

atuais,

um

sentido

negativo

de

transmissão

de

conhecimentos a partir de uma relação professor-aluno hierarquizada, considera
esta a tradução mais adequada. No decorrer do nosso estudo manteremos o termo
como encontrado nos trechos das versões a que recorremos, mas tendo em mente
esta limitação.
O importante a destacar é que este sentido dado a palavra obutchenie afastase da ideia mecanicista de aprendizagem como recepção de um estímulo externo
por aquele que aprende. Traz em si uma visão dinâmica dos processos de
aprendizagem. Nesta acepção, obutchenie, segundo Prestes, é uma “atividade
autônoma da criança, que é orientada por adultos ou colegas e pressupõe, portanto,
a participação da criança no sentido de apropriação dos produtos da cultura e da
experiência humana (2010, p.188).
Assim, para Vigotski, o aprendizado escolar tem papel fundamental no
desenvolvimento:

"O

aprendizado

adequadamente

organizado

resulta

em

desenvolvimento mental e põe em movimento vários processos de desenvolvimento
que, de outra forma, seriam impossíveis de acontecer." (VYGOTSKY, 2003, p.118)92.
Vigotski compreende que podemos aprender em diferentes situações da vida, mas
considera que a escola é um espaço privilegiado para tal, pois é onde haverá trocas
significativas e organizadas de conhecimento. É, sobretudo, na escola que os
conceitos científicos serão constituídos, não por meio de mera transmissão pelo
professor, mas a partir de sua mediação. O estudo sobre o desenvolvimento dos
conceitos científicos estava associado ao interesse do autor em propor novas formas
para organização da estrutura escolar: “A interrelação entre os conceitos científicos
e os conceitos espontâneos é um caso especial de um tema mais amplo: a relação

92

Vigotski teve acesso aos estudos do “jovem Piaget” e se inspirou em algumas investigações deste
autor, ora apoiando-se nelas, ora questionando-as, como é o caso da relação entre
desenvolvimento e aprendizagem.
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entre aprendizado escolar e o desenvolvimento mental da criança.” (VYGOTSKY,
1987, p.80) 93.
Antes de nos referirmos especificamente à distinção que o autor russo faz
entre conceitos espontâneos e científicos, é necessário fazermos uma referência à
questão da formação de conceitos. Vigotski, ao estudar o processo genético desta
formação a partir de pesquisas experimentais com crianças, define três fases de
desenvolvimento, incluindo em cada uma delas alguns estágios. As fases são
identificadas pela predominância a cada momento do pensamento sincrético, do
pensamento por complexos e do pensamento por conceitos. O pensamento
sincrético, característico da criança pequena, expressa uma tendência a “misturar os
mais diferentes elementos em uma imagem desarticulada, por força de alguma
impressão ocasional” (VYGOTSKY, 1987, p.51-52). A insuficiência da apreensão de
relações objetivas resultaria em um embaralhado entre os elos subjetivos e elos
reais referentes às coisas. O pensamento por complexos “já constitui um
pensamento coerente e objetivo, embora não reflita as relações objetivas do mesmo
modo que o pensamento conceitual [...]. Em um complexo as ligações entre seus
componentes são concretas e factuais, e não abstratas e lógicas.” (VYGOTSKY,
1987, p. 53). Há um excesso de estabelecimento de conexões e pouca abstração. O
pensamento por complexos 94 , embora característico do pensamento infantil não
desapareceria de todo no pensamento do adulto.
No que se refere ao pensamento por conceitos, que seria consolidado
somente na adolescência, encontramos que este se constitui por meio de uma
operação “dirigida pelo uso das palavras como o meio para centrar ativamente a
atenção, abstrair determinados traços, sintetizá-los e simbolizá-los por meio de um
signo” (VYGOTSKY, 1987, p.70). O conceito pode ser compreendido então como o
próprio significado da palavra. Segundo Oliveira (1992, p.31), esta trajetória da
formação dos conceitos refere-se aos conceitos espontâneos. A referência aos
conceitos científicos aparecerá em seguida na obra de Vigotski, quando estuda
especificamente ao papel da escola no desenvolvimento mental.
No final do capítulo destinado à formação de conceitos encontramos que:
93

Importante lembrar que o autor dedicava-se a formular uma psicologia a partir do referencial
marxista, assumindo atribuições no Conselho Estatal Científico do governo socialista recémimplantado na União Soviética (PRESTES, 2010).

94

Segundo Luria (1990), este tipo de pensamento seria característico do pré-escolar e dos alunos
dos níveis elementares escolares.
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A maior dificuldade é a aplicação de um conceito, finalmente apreendido e
formulado a um nível abstrato, a novas situações concretas que devem ser
vistas nesses mesmos termos abstratos – um tipo de transferência que em
geral só é dominado na adolescência. A transição do abstrato para o
concreto mostra-se tão árdua para o jovem como a transição primitiva do
concreto para o abstrato [...]. Quando se examina o processo de formação
de conceitos em toda a sua complexidade, este surge como um movimento
do pensamento dentro da pirâmide de conceitos, constantemente oscilando
entre duas direções, do particular para o geral e do geral para o particular.
(VIGOTSKI, 1987, p.69-70).

Compreendemos que é esta discussão de Vigotski sobre o movimento entre o
concreto e o abstrato, entre o particular e o geral, que vai suscitar a diferenciação
entre conceitos espontâneos e científicos. Vamos então, a seguir, nos referir a ela.

5.2.1.1 Conceitos espontâneos e conceitos científicos

Os conceitos espontâneos seriam formados pela experiência pessoal,
cotidiana e concreta; os científicos, elaborados a partir do aprendizado sistemático
que se dá no ambiente escolar. Vigotski exemplifica com o conceito espontâneo de
irmão e o conceito científico de exploração. Estas duas categorias de conceitos
seguiriam

caminhos

diferentes,

mas

se

interrelacionariam

no

curso

do

desenvolvimento.
Poder-se-ia dizer que o desenvolvimento dos conceitos espontâneos da
criança é ascendente, enquanto o desenvolvimento dos seus conceitos
científicos é descendente, para um nível mais elementar e concreto. Isso
decorre das diferentes formas pelas quais os dois tipos de conceitos
surgem. Pode-se remontar a origem de um conceito espontâneo a um
confronto com uma situação concreta, ao passo que um conceito científico
envolve, desde o início, uma atitude „mediada‟ em relação ao objeto.
(VIGOTSKI, 1987, p.93).

Para estudar determinados conceitos de história, por exemplo, é necessário
que a criança tenha a noção de “no passado e agora” (VYGOTSKY, 1987, p.94).
Neste caso, os conceitos espontâneos auxiliam na aquisição dos conceitos
científicos. De forma inversa, ainda segundo exemplo apresentado por Vigotski,
pensar uma língua de forma sistemática, como no aprendizado de uma língua
estrangeira, auxiliaria na compreensão da própria língua materna, que foi
apreendida de forma espontânea. Isto é, a aquisição de conceitos científicos
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possibilitaria “o desenvolvimento ascendente dos conceitos espontâneos da criança
em relação à consciência e ao uso deliberado” (VIGOTSKI, 1987, p.94).
A questão da consciência dos processos cognitivos, que o autor define como
“percepção da atividade da mente - a consciência de estar consciente” (VIGOTSKI,
1987, p.78), é um ponto chave na obra de Vigotski (1987, p.79): “O fato de nos
tornarmos conscientes de nossas operações, concebendo-as como um processo de
um determinado tipo - como, por exemplo, a lembrança ou a imagem -, nos torna
capazes de dominá-las.” 95 . Assim, a tomada de consciência tem um papel
importante nesta diferenciação entre os tipos de conceito. A criança não estaria
consciente dos conceitos a partir dos quais opera, “pois sua atenção está sempre
centrada no objeto ao qual o conceito se refere, nunca no próprio ato do
pensamento.” (VYGOTSKY, 1987, p.79). Aliás, é por este motivo que estes
conceitos são nomeados como espontâneos. A partir da formação escolar a criança
teria acesso a um tipo de percepção generalizante propiciada pelos conceitos
científicos que,
com seu sistema hierárquico de interrelações, parecem constituir o meio no
qual a consciência e o domínio se desenvolvem, sendo mais tarde
transferidos a outros conceitos e a outras áreas do pensamento. A
consciência reflexiva chega à criança através dos portais do conhecimento
científico (VIGOTSKI,1987, p.79).

Assim, o acesso aos conhecimentos científicos permitiria operar com
generalizações e abstrações que impulsionariam o desenvolvimento. É então no
contexto dos estudos sobre a formação de conceitos que será formulada a chamada
zona de desenvolvimento proximal 96, definida pelo autor como
a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma
determinar através da solução independente de problemas, e o nível de
desenvolvimento potencial, determinado através da solução de problemas
sob a orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais
capazes (VIGOTSKI, 2003, p.112)

95

96

O destaque dado por Oliveira (2009) ao desenvolvimento de processos metacognitivos na
escolarização de adultos corrobora com esta assertiva de Vigotski.
Para Prestes (2010), zona de desenvolvimento iminente.
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Esta compreensão de desenvolvimento, ainda segundo o autor, “nos capacita
a propor uma nova fórmula, a de que o 'bom aprendizado‟97 é somente aquele que
se adianta ao desenvolvimento (VIGOTSKI, 2003, p.117)".
Para as discussões que vimos empreendendo, é importante destacar que o
desenvolvimento dos conceitos científicos está explicitamente associado por Vigotski
à entrada no mundo escolar:
Os anos escolares são, no todo, o período ótimo para o aprendizado de
operações que exigem consciência e controle deliberado; o aprendizado
dessas operações favorece enormemente o desenvolvimento das funções
psicológicas superiores enquanto ainda estão em fase de amadurecimento.
Isso se aplica também ao desenvolvimento dos conceitos científicos que o
aprendizado escolar apresenta à criança (1987, p.90).

Encontramos novamente então, como no Capítulo IV, a ideia de um período
sensível para o aprendizado, isso é, haveria momentos no desenvolvimento em que
o acesso a determinados conhecimentos seriam mais produtivos. No entanto
Vigotski (1987, p.90) faz uma ressalva importante:
Mas a existência de um período ótimo para o aprendizado de uma
determinada matéria não pode ser explicada em termos puramente
biológicos, pelo menos não no que diz respeito a processos tão complexos
como a escrita. Nossa pesquisa comprovou a natureza social e cultural do
desenvolvimento das funções superiores durante estes períodos, isto é, a
sua dependência da cooperação com os adultos e do aprendizado.

Como já vimos com Oliveira (2009) no Capítulo I, a perspectiva vigotskiana,
ao enfatizar a importância das experiências culturais no desenvolvimento da
cognição, e, consequentemente, ao ampliar a compreensão sobre as relações entre
aprendizagem e desenvolvimento, apresenta algumas brechas para se pensar a
questão do adulto. Embora Vigotski e sua equipe tenham realizado, sobretudo,
pesquisas

experimentais

com

crianças,

empreenderam

também

algumas

investigações com adultos. Vamos então, no subitem a seguir, fazer referência ao
clássico estudo de Luria (2010) sobre o tema. Com o intuito de abordarmos também
estudos atuais sobre as formas de pensar dos adultos, baseados na perspectiva
vigotskiana, mencionaremos o trabalho, no Brasil, de Barros Filho e Bastos (2015).
O relato mais detalhado de alguns trechos das pesquisas justifica-se pelo interesse
no estudo sobre como pensar a aprendizagens de adultos.
97

Nesta citação, nos parece bem evidente a ideia de aprendizado mais como instrução do que como
aprendizagem, como sugere Prestes (2010).
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5.2.2 Pesquisas sobre formas de pensar de adultos

Durante os anos 1931 e 1932, Luria (1990) lidera uma investigação com
adultos em localidades da Ásia Central (Uzbequistão e Kirghizia) 98. Esta área do
país caracterizava-se, segundo Oliveira (2006, p. 89) pelo “alto grau de
analfabetismo, predominância da religião muçulmana e do trabalho rural em
propriedades individuais e isoladas”. Luria (1990, p.8) comenta em relação à região
que
Apesar dos altos níveis de criatividade na ciência, arte e arquitetura
atingidos pela cultura tradicional do Uzbequistão, as massas viviam há
séculos na estagnação econômica e no analfabetismo, tendo seu
desenvolvimento bloqueado entre outros fatores pela religião islâmica.

Embora Vigotski99 tenha tido papel importante na idealização desta pesquisa,
encontrava-se com a saúde debilitada naquele período, tendo falecido em 1934. O
objetivo da investigação era estudar os possíveis efeitos das transformações sociais
advindas da Revolução Russa no desenvolvimento cognitivo da população desta
região. À época, os processos de transformação incluíam “a implantação de
fazendas coletivas, a mecanização da agricultura e a escolarização da população”
(OLIVEIRA, 2006, p.89). Luria (1990, p.8) destaca “o ineditismo das mudanças
profundas e rápidas que ocorriam no momento em que nossas observações eram
feitas”. Os pesquisadores, inspirados nos princípios marxistas, investigavam em que
medida os processos cognitivos seriam construídos a partir das transformações das
práticas sociais100.

98

O material referente a esta pesquisa foi publicado pela primeira vez, na então União Soviética, em
1974, mais de quarenta anos depois da pesquisa realizada.

99

À época da realização desta pesquisa, Vigotski e sua equipe discutiam as questões da relação
entre desenvolvimento e instrução e o próprio conceito de zona de desenvolvimento proximal. O
artigo “Interação entre aprendizado e desenvolvimento” (2003) foi escrito entre 1933 e 1934 e a obra
“Pensamento e Linguagem” (1987), último livro elaborado pelo autor, foi publicada postumamente
em 1934. Portanto, estas produções foram divulgadas em períodos subsequentes à pesquisa de
Luria.

100

Além desta motivação, não encontramos no livro de Luria menção a algum outro interesse mais
específico pelo estudo sobre o desenvolvimento cognitivo de adultos.
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O estudo, de caráter comparativo, envolveu grupos distintos em função do
maior ou menor grau de escolarização e do tipo de participação em atividades
laborais: individuais ou coletivas, agrárias ou mecanizadas. Assim, segundo a
caracterização de Luria (1990, p.30), havia pessoas que viviam em vilarejos
afastados, camponeses analfabetos “que não participavam de nenhum tipo de
trabalho socializado” e mulheres, também analfabetas, “sem nenhum envolvimento
em atividade social moderna” (LURIA, 1990, p.29). Mas havia também
mulheres que frequentavam cursos de curta duração para trabalhar em
creches [...] ,trabalhadores de fazendas coletivas e jovens que haviam feito
cursos rápido [...] sua experiência escolar havia sido bem curta e muitos
ainda eram semi-analfabetos [...], mulheres estudantes admitidas em
escolas como professoras, após dois ou três anos de estudo (LURIA, 1990,
p.30)

O autor russo destaca que “Apenas os últimos três grupos tinham vivido sob
as condições necessárias para alguma mudança psicológica radical” (LURIA, 1990,
p.30). Trabalhava-se com a hipótese de que havia diferentes formas de pensar em
função das atividades escolares e laborais a que a população se dedicava. Assim,
um tipo de pensamento, que Luria denominou de gráfico-funcional, estaria associado
à população que vivia em isolamento, e um pensamento categorial, às pessoas com
mais escolarização e envolvimento com processos coletivos de trabalho.
Pensamento gráfico-funcional, porque ligado à percepção e à utilidade; pensamento
categorial, ao estar relacionado a categorias abstratas, atributos genéricos não
dependentes da contextualização.
A investigação se deu a partir de um contato prévio com a população,
compartilhando durante um período as atividades cotidianas destas pessoas, para
em seguida realizar entrevistas. Luria nos conta que,
Nossas sessões experimentais começavam, como regra geral, por longas
conversas (algumas vezes repetidas) com os indivíduos na atmosfera
tranqüila de uma casa de chá - onde os moradores dos vilarejos passavam
a maior parte de seu tempo livre – ou ainda em acampamentos nas
pastagens dos vales e montanhas ao redor de fogueiras à noite. Essas
conversas aconteciam em grupos; mesmo em entrevistas individuais, o
experimentador e outros indivíduos formavam pequenos grupos, escutando
atentamente e algumas vezes intervindo na entrevista [...]. O
experimentador introduzia gradualmente as questões preparadas, que se
pareciam com as “adivinhações” que faziam parte dos hábitos da população
e se tornavam assim uma extensão natural da conversa (LURIA,1990,
p.31).
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Em outra passagem do seu livro, Luria relata que as testagens eram, em
alguns momentos, apresentadas como se fossem um jogo. Além disto, o
entrevistador não se limitava a escutar e registrar as respostas, mas dialogava com
os entrevistados apresentando questionamentos em relação a estas respostas,
afirmando, por exemplo, que outra pessoa havia respondido de forma diferente.
Foram propostas tarefas relacionadas à percepção, abstração e generalização,
dedução e inferência, raciocínio e solução de problemas matemáticos, imaginação,
auto-análise e autoconsciência
Em um experimento ligado à percepção, ao serem apresentadas diferentes
figuras geométricas para serem nomeadas e classificadas, determinado entrevistado
agrupou um quadrado com um retângulo, com a seguinte justificativa: “Esses são
parecidos – isto é uma gaiola e esta é uma gaveta de alimentação através da gaiola”
(OLIVEIRA, 2006, p.92) A associação se dava, portanto, a partir das situações
práticas vivenciadas. Em outro experimento, pessoas analfabetas ou com pouca
instrução eram solicitadas a definir alguns conceitos. Para tanto, trabalhava-se com
uma situação hipotética, como se os participantes da pesquisa devessem explicar
algo a alguém que nunca tivesse visto determinado objeto. Segundo Luria, as
pessoas analfabetas detinham-se à dimensão prática:
“E: Que é um carro? Você pode me explicar? S: Ele é movido a fogo, e uma
pessoa o dirige. Se não tiver gasolina e ninguém para dirigir, ele não anda.” (LURIA,
1990, p.116).
Pessoas com mais instrução elaboraram definições que, em alguns casos,
descreviam a estrutura e operações do carro:
E: Que é um carro?
S: É feito numa fábrica. Em uma viagem ele pode cobrir a distância que um
cavalo levaria dez viagens para percorrer- ele anda assim rápido. Usa fogo
e vapor. Primeiro temos de começa o fogo, para que a água ferva - o vapor
dá a força ao motor... Eu não sei se há água no carro, deve haver. Mas
água não é suficiente, fogo também é necessário (LURIA, 1990, p.121).

Os questionamentos efetuados pelos entrevistadores durante o diálogo com
os participantes da pesquisa muitas vezes possibilitavam a mudança na maneira de
se posicionarem em relação a determinado desafio intelectual, havendo oscilações
entre a forma de pensamento gráfico-funcional e a categorial. A constatação destas
oscilações, isto é de transformações no desenvolvimento intelectual em função da
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interação com o pesquisador, reforçavam as ideias que já estavam sendo expressas
pelos pesquisadores a partir do conceito de zona de desenvolvimento proximal.
Luria (1990, p.215) conclui que
Nossas investigações, conduzidas sob condições únicas e não replicáveis
de uma transição para formas coletivas de trabalho e de uma revolução
cultural, demonstram alterações fundamentais na atividade mental humana
acompanhando as mudanças das formas básicas de atividade, a aquisição
da leitura e o advento de uma nova etapa de prática sócio-histórica. Estas
mudanças na atividade mental humana não se limitam a uma simples
expansão de horizonte, envolvem a criação de novas motivações para a
ação e afetam radicalmente a estrutura dos processos cognitivos.

Segundo Oliveira (2006), as conclusões apresentadas a partir da investigação
de Luria são objeto de controvérsias até hoje, havendo questionamentos em relação
a possibilidade de se estabelecer uma associação direta entre desenvolvimento
social e desenvolvimento cognitivo101.
Antes de comentarmos a experiência de Luria, vamos nos referir a uma
pesquisa desenvolvida recentemente no Brasil sobre o tema da formação de
conceitos e inspirada na investigação de Luria. Barros Filho e Bastos (2015, p.647)
tinham por objetivo investigar “a possibilidade de desenvolvimento de uma estrutura
conceitual científica fora da escola por adultos não escolarizados que residem em
centros urbanos”. Buscavam analisar as relações entre nível de escolaridade e
estrutura conceitual (predomínio dos conceitos cotidianos ou científicos) em
analfabetos e semi-analfabetos. Para tanto, utilizaram o “Instrumento para Avaliação
da Estrutura Conceitual Predominante”, teste baseado na investigação de Luria,
concebido por Toomela (2003). Foram apresentados a adultos, em sua maioria
mulheres que frequentavam um curso noturno de alfabetização, três tipos de tarefas,
assim denominadas: terceiro redundante, em que se apresentava um trio de
palavras (por exemplo, batata, sopa e cenoura; roda, carro, bicicleta) e solicitava-se
que fossem escolhidas as duas palavras que se aproximassem mais em sentido e
que fosse explicitado o motivo da escolha; detecção de semelhanças, em que foi
solicitado que identificassem a semelhança mais importante em relação a
101

Segundo Prestes (2010), a pesquisa de Luria e sua equipe mobilizou, à época em que foi
realizada, questionamentos de ordem política. O período era do fortalecimento do stalinismo. Havia
perseguição ideológica à Vigotski e colaboradores, o que se intensificou, sobretudo, após a
expedição de Luria à Ásia Central. Os processos cognitivos de pessoas analfabetas pertencentes a
minorias étnicas estariam sendo igualados ao pensamento dos primitivos e diferenciados do
contemporâneo. Assim, os participantes da pesquisa foram acusados de se aproximarem da
“ideologia inimiga do marxismo”.
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determinado par (por exemplo, martelo e machado; cachorro e gato) e definição de
conceitos, espontâneos e científicos (por exemplo, respectivamente, definição de
hospital e de democracia). Estas tarefas envolveriam processos cognitivos de
comparação, generalização e conceituação.
As respostas foram anotadas pelo entrevistador e analisadas levando-se em
conta se estavam associadas a conceitos cotidianos ou conceitos científicos. Por
exemplo, para a pergunta “O que é um hospital?”, uma resposta considerada
formulada a partir de um conceito científica seria “Área própria da saúde”, porque o
participante utilizou um princípio de generalização. Para esta mesma pergunta (O
que é um hospital?), a resposta “Pra quem vai deve ser ruim. Pra pessoa ver como é
que tá a saúde e tratar”, foi considerada baseada em conceitos cotidianos, pois a
definição foi estruturada a partir do que acontece no hospital. Segundo as autoras:
As respostas do tipo cotidiano foram codificadas como sendo do tipo
conceito cotidiano quando a indicação do critério de comunalidade, a
descrição da semelhança ou a definição do conceito fornecido pelo
participante foi baseada nos seguintes aspectos: 1) atributos perceptíveis
dos objetos, como em “O machado e o martelo são semelhantes porque
têm cabos”; 2) observação de atividades cotidianas externas (“Hospital é o
lugar que cuida dos doentes”); 3) observação de situações cotidianas e
conexão dos objetos em situações cotidianas, que é o caso de “A cenoura
se bota na sopa”; 4) descrição da função dos objetos (“É a roda que arrasta
o carro”); 5) descrição do compartilhamento de partes, como, por exemplo,
em “O gato e cachorro são semelhantes porque têm quatro patas”; 6)
nenhuma resposta foi fornecida (BARROS FILHO; BASTOS, 2015, p.652).

Para a classificação das respostas como baseadas em conceitos científicos
foi levado em conta o uso de relações hierárquicas, por exemplo: uma participante
seleciona do trio, cenoura, sopa e batata, o par, cenoura e batata, “Porque ambos
são legumes” (BARROS FILHO; BASTOS; 2015, p.655); outra participante explica
que “O gato e o cachorro são semelhantes porque são mamíferos” (BARROS
FILHO; BASTOS; 2015, p.653).
As autoras estavam interessadas em identificar aspectos de oralidade letrada
nas falas destes participantes, e a utilização de conceitos do tipo científico durante
as testagens foi considerado um indício disto. Assim, os participantes foram
classificados em grupos em função do maior ou menor emprego de conceitos
científicos. Em relação às dezoito perguntas apresentadas na testagem, a maioria
dos participantes empregou quatro ou menos conceitos científicos. Em seguida à
tabulação realizada, as pesquisadoras selecionam as respostas das cinco
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participantes que utilizaram mais conceitos científicos, para realização de uma
análise mais detida, inspiradas, ainda, nas formulações teóricas de Luria. Na análise
de algumas respostas há referência a processos de transição entre os dois tipos de
conceito.
Concluem que há indícios de letramento oral em algumas das participantes,
mas destacam que a frequência à escola, mesmo que durante pouco tempo, ainda é
uma oportunidade privilegiada para o desenvolvimento cognitivo, pois permite o
acesso a uma forma padronizada de conceituação: “não participar da escolarização
formal significa, para um grande contingente de pessoas, não desenvolver as
modalidades mais hierárquicas de operação do pensamento” (BARROS FILHO;
BASTOS, 2015, p.660).

5.2.2.1 Formas de pensar dos pesquisadores

Freitas (2004), ao realizar estudo sobre trabalhos de estudiosos brasileiros
fundamentados no pensamento de Vigotski (2004, p. 127-128), afirma:
A mim parece que mais do que corrigir leituras (como se houvesse apenas
uma leitura dos conceitos elaborados na área das ciências humanas),
importa contrapor diferentes leituras deixando emergir as contradições, o
embate das ideias. Esta é uma sugestão que também Geraldi nos dá para
um caminho a ser tomado: reconhecer as condições de produção do autor e
seus textos, mas sem se colocar no lugar de quem está pondo as coisas em
ordem. As leituras podem ser rigorosas, mas é uma pretensão colocar as
coisas nos devidos lugares.

Sem pretender nos colocarmos como quem põe em ordem o trabalho dos
pesquisadores, colocamo-nos como quem tem curiosidade, indaga e pesquisa.
Gostaríamos então de destacar alguns aspectos das investigações de Luria, e
também de Barros Filho e Bastos, que nos ajudam a dar prosseguimento a nosso
trabalho sobre como pensar a aprendizagem de adultos. A primeira delas refere-se à
metodologia da pesquisa. Observa-se que, no caso da investigação de Luria, fogese ao padrão da pesquisa experimental clássica, em que há a preocupação em se
criar um ambiente neutro de investigação. O ambiente é de convivialidade. A
pesquisa se desenvolve em espaços como a casa de chá que a população da região
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costuma frequentar. As perguntas, quando individuais, são feitas a partir de certo
clima informal, permitindo que outras pessoas presentes durante a entrevista
possam opinar também. Segundo Luria, em certas ocasiões cria-se o ambiente
semelhante ao de um jogo de adivinhações, em que várias pessoas opinam ao
mesmo tempo. Também em relação à condução da entrevista, destaca-se o
interesse em empreender um diálogo em que as respostas dos participantes são
questionadas, de modo a criar possibilidades para que outras respostas surjam a
partir do diálogo. Os pressupostos da zona de desenvolvimento proximal estão aqui
presentes. Poderíamos pensar, a partir desta forma de organizar a investigação, em
uma postura de encontro em relação aos participantes, porém, como veremos mais
adiante, outros aspectos demonstram uma atitude mais identificada com a
abordagem experimental clássica de coleta de informações.
As investigações e conclusões da investigação de Luria (1990) e de Barros
Filho e Bastos (2015) não são desprovidas de interesse para quem, como nós, lida
com adultos que retornam à escola, muitos deles depois de muito tempo, mas as
tarefas apresentadas e a maneira como as perguntas eram formuladas e as
respostas interpretadas dão margem a questionamentos. Tanto na pesquisa de
Luria, quanto naquela realizada por Barros Filho e Bastos, baseada na abordagem
de Luria, o que dirige a atenção do pesquisador é a maior ou menos proximidade
com uma forma de pensar identificada com a racionalidade abstrata. Em certa
medida, o pressuposto destas pesquisas parece ser aquele do conhecimento como
re-conhecimento, isto é, como recognição. As respostas que se desviavam daquelas
consideradas características de um pensamento baseado em conceitos científicos,
eram classificadas como relativas aos conceitos espontâneos.
Como no poema de Cecília Meireles, as investigações parecem ser regidas
pelo “Ou isto ou aquilo”. A forma de pensar baseada em oposições duais, como nos
lembra Deleuze (1995), está aqui presente. Caricaturando, poderíamos formular as
seguintes sentenças: “O adulto que pensa a partir de conceitos espontâneos assim o
faz porque não pensa a partir de conceitos científicos”; “O que falta ao adulto que
não opera com conceitos científicos para se tornar um adulto que opera com
conceitos científicos? Frequentar a escola!”. Estas são formas de pensar que nos
levam a correr em círculos, não nos permitindo ir muito longe.
Nas tarefas propostas por Luria e adaptadas na investigação de Barros Filho
e Bastos, parece haver predominância da perspectiva da recognição e da solução
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de problemas. Há uma resposta correta, que é aquela baseada nos princípios da
racionalidade abstrata. Os investigadores coletam seus dados a partir deste
entendimento. E o que deixamos de ver a partir desta perspectiva? As mesmas
respostas podem se compreendidas de outra maneira dependendo da forma como
as lemos ou escutamos. O interesse dos pesquisadores se voltava para as
respostas esperadas e não para as que chamaremos aqui de respostas inventadas,
isto é, aquelas que não expressavam uma solução da tarefa a partir dos parâmetros
do pesquisador. Quando, por exemplo, nas tarefas propostas por Luria (1990) sobre
percepção, os participantes agrupam formas geométricas a partir da semelhança
com determinados objetos que conhecem, o fazem estabelecendo associações
entre eles, expressando inventividade. Em relação a um quadrado e um retângulo
um dos entrevistados afirma: “Estes são parecidos - isto é uma gaiola e esta é a
gaveta de alimentação através da gaiola” (LURIA,1990, p.57). Também na
investigação de Barros Filho e Bastos (2015, p. 655) encontramos inventividade na
resposta em que se busca justificar a semelhança entre dois termos no trio direção morango - passagem: “Porque com a passagem pegamos o ônibus, que tem
direção”.
Mello (2001), com o objetivo de discutir as relações entre escrita e
desenvolvimento cognitivo em adultos não-alfabetizados, realiza um belo trabalho de
releitura da investigação de Luria. Para analisar os diálogos descritos, referentes às
tarefas apresentadas, a autora leva em conta o universo cultural da população
analfabeta que participou da entrevista. A tradição oral, com uso de provérbios e
analogias, e o respeito à vida em coletividade, foram aspectos identificados como
importantes para procurar compreender a forma de pensar da população estudada.
Assim, a autora vai fazendo sua releitura dos diálogos registrados por Luria,
observando a complexidade das respostas e não suas limitações. Destacamos aqui
trechos destes, a partir dos quais Mello faz sua releitura. A tarefa diz respeito à
compreensão de um silogismo 102 que Luria emprega para discutir a questão das
deduções e inferências no pensamento. Ente parêntesis estão as observações de
Luria.

102

Forma de pensar a partir da lógica, que toma por base duas premissas a partir das quais se faz
uma inferência.
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Sujeito: Abdurakhm, trinta e sete anos, de um vilarejo isolado de Kashgar,
analfabeta. [...] O seguinte silogismo é apresentado: No Norte, onde há
neve, todos os ursos são brancos. Novaya Zemlya fica no norte e lá sempre
neva. e que cor são os ursos lá?
S: Há diferentes tipos de ursos. (Falha em inferir a partir do silogismo) O
silogismo é repetido.S: Eu não sei; eu já vi um urso negro, eu nunca vi
outros... Cada localidade tem seus próprios animais: se é branco, eles serão
brancos; se for amarelo, eles serão amarelos.(Apela somente para a
experiência pessoal, gráfica).E: Mas que tipo de ursos existem em Novaya
Zemlya?S: Nós sempre falamos somente sobre o que já vimos; nós não
falamos sobre o que não vimos.(O mesmo) (LURIA apud MELLO, 2001,
p.103) (as observações entre parêntesis são de Luria).
Mesma situação observamos na entrevista de Rustam: E: Mas você pode
responder à pergunta baseando-se nas minhas palavras? S: Uma pessoa
que viajou muito e esteve em países frios e viu uma porção de coisas
saberia responder: ela saberia de que cor são os ursos. (Fracasso ao inferir
com base nas premissas do silogismo e apelo à necessidade da experiência
pessoal para poder responder à questão). (LURIA apud MELLO, 2001,
p.109).

Mello

observa

que

a

primeiro

entrevistada,

Abdurakhm,

respondeu

corretamente ao desafio por meio da afirmativa “se é branco, eles serão brancos”,
mas que Luria não se deu conta disto, pois estava atento a um tipo específico de
resposta que confirmasse ou não a capacidade de pensamento abstrato. A autora
observa também que o uso do nós em “Nós sempre falamos somente sobre o que já
vimos; nós não falamos sobre o que não vimos”, refere-se a uma forma de pensar a
partir do coletivo, e implica em respeito a determinados princípios de verdade. Ainda
em relação à resposta de Rustam, o segundo entrevistado, Mello comenta que
possivelmente o comentário “Uma pessoa que viajou muito e esteve em países frios”
refere-se à figura de um narrador. Isto é, para compreender a resposta, a autora leva
em conta a tradição oral desta população e a maneira como os conhecimentos
circulam nesta comunidade.
Segundo Mello (2001), os entrevistados respondem a partir de uma forma de
pensar que subverte a lógica imposta pelo entrevistador 103. Mas Luria persiste em
sua posição de interpretar as falas somente a partir das suas próprias referências e
objetivos:
As regras às quais os sujeitos foram submetidos são do domínio estrito do
método do pesquisador, e dizem respeito a uma concepção que, no limite,
acredita na universalidade de uma única forma possível de ser racional:
aquilo que escapa à regra é classificado como não, como déficit, como falta.
Na própria concepção de falta está implícito o parâmetro; nesse caso, os
103

Esta ideia de confronto de significados nos lembra do diálogo que tivemos com Carlos, descrito no
Capítulo III, sobre a palavra ditado.
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critérios da lógica formal. A ordem científica, na perspectiva de Luria, marca
o diferente numa escala de desenvolvimento, como o que falta ao próprio. A
diversidade é enclausurada num sistema gradual (do simples ao complexo),
e unicamente desta forma pode ser percebida (MELLO, 2001, p.23).

A ideia de necessidade de adequação a uma escala de desenvolvimento que
tem sua culminância com o pensamento formal está novamente aqui presente para
todos, independentemente de seu pertencimento cultural. É curioso observar que
embora elaborada a partir dos princípios da psicologia histórico-cultural, em
construção à época, a pesquisa de Luria reforce esta ideia.
Interessante paradoxo podemos ver entre essas concepções e o próprio
objetivo do trabalho de pesquisa de Luria: a sua perspectiva é sóciohistórica, e tem como um de seus pressupostos fundamentais justamente o
entendimento de que o desenvolvimento dos processos mentais tem sua
origem nas relações entre os sujeitos e suas culturas. Se a cultura é
produzida historicamente pela ação dos seres humanos no mundo, e se a
cognição é relativa a essas ações e relações, relegar às experiências
imediatas, o papel de algo que limita é, em si, contraditório com a
perspectiva assumida - sóciohistórica -, a menos que outros fatores entrem
em jogo nessa avaliação (MELLO, 2001, p.112)

A autora compreende que um dos fatores em jogo é a definição de apenas
uma cultura compreendida como válida, tendo por sustentação o pensamento
formal. O contexto histórico-cultural em que a pesquisa foi realizada também deve
ser levado em conta 104 . A Revolução Soviética traz transformações de ordem
econômica, social e cultural em um país que até então vivia em um regime feudal.
As ideias de ocidentalização e modernização estão presentes, e com elas iniciativas
de padronização dos povos e das culturas. A superação de um regime arcaico, com
a incorporação de modos de funcionar e de pensar modernos, inclui a valorização da
ciência como garantia de progresso. A nosso ver, o mundo rural das regiões onde
Luria realizou sua pesquisa seria então um mundo a ser superado, o que talvez de
alguma forma explique (mas não justifique), o pouco interesse de Luria pelas formas
de pensar baseadas na tradição oral.

104

Agradeço a Marco Morel, historiador e professor do Departamento de História da UERJ, pelos
esclarecimentos em relação a este contexto.
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5.2.2.2 Conceitos em sala de aula

Os estudos de Luria (1991) e de Barros Filho e Costa (2015) foram
realizados, sobretudo, com adultos analfabetos ou semi-anafabetos. A abordagem
baseou-se em um protocolo de tarefas pré-definidas e tinha um caráter de pesquisaexperimental. Vejamos a seguir mais uma investigação que aborda a questão dos
conceitos, agora a partir de uma pesquisa-ação realizada com jovens e adultos que
cursavam o ensino médio integrado. O ambiente da pesquisa é a sala de aula.
A investigação de Costa e Echeverria (2013, p.341) baseia-se também no
referencial vigotskiano, e tem por objetivo discutir “as interações discursivas que
denotam a elaboração conceitual de pessoas que estiveram muito tempo afastadas
da escola e que estão retomando a escolarização realizando grandes esforços
cognitivos”. A investigação discutiu, a partir de observações em sala de aula, a
formação de conceitos ligados à química dos alimentos, em um curso do Programa
Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na
modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) destinado à formação do
técnico em serviços de alimentação. Para abordar o conteúdo da química dos
alimentos foram propostas atividades de resolução de problemas ligados a temas do
dia-a-dia dos alunos (alimento, lixo, etc.).
Dos trechos das observações apresentadas destacamos um diálogo entre
professor e alunos em que discutem a diferenciação entre os conceitos de ebulição
e evaporação. Segundo as pesquisadoras, durante esta interação, prevaleceu o
pensamento por complexos, baseado em falas descritivas, expressando uma
dificuldade em “lidar com algo que não está diante dos olhos” (COSTA;
ECHEVERRIA, 2013, p.354):
PQ [pesquisador]: Nós colocamos lá a panela com arroz... coloca o fogo... o
que vai acontecer com água? 128[numeração da verbalização]. A5[aluno]:
Vai evaporar... 129. PQ: Ela está líquida e vai para qual estado físico? 130.
A8: Gasoso... 131. PQ: Para o gasoso... qual o nome dessa transformação?
132. A8: Evaporação... 133. A2: Ebulição... 134. A8: Ebulição... 353 135.
PQ: Ebulição... o que é evaporação? Qual a diferença de ebulição para
evaporação? 136. A9: Evaporação ela sai... e gasoso não... ele seca... 137.
PQ: Não... como assim seca? Mas para onde que... se seca para onde que
vai? 138. A9: Uai... 139. A1: Dizem que volta para a panela... 140. PQ: Se
estiver tampado, mas se não estiver? E se não voltar, para onde que a água
vai? 141. A8: Acaba... 142. A1: Seca... 143. A8: Difícil... (COSTA;
ECHEVERRIA, 2013, p.352-353)
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A pesquisa parte do princípio que situações de sala de aula que desafiam a
resolução de problemas, contribuem para a formação dos conceitos científicos. A
apresentação de problemas teria a função de acionar os conceitos espontâneos que,
na interação com o professor, seriam trabalhados, de modo a contribuir para o
desenvolvimento dos conceitos científicos. As autoras alertam que este trabalho não
pode ocorrer de forma aleatória. Enfatizam que é importante que o professor planeje
com clareza os conteúdos a serem abordados, de modo a garantir o
desenvolvimento de conceitos científicos. “A escolha pelas sequências [de
atividades] propostas deve se dar em função de uma lógica interna que o próprio
conhecimento químico permite articular. Trata-se de conceitualizar as situações”
(COSTA; ECHEVERRIA, 2012, p.249).
Levando em conta a sequência de formação de conceitos desenvolvida por
Vigotski, a pesquisa conclui que há predominância do pensamento por complexos
nos jovens e adultos estudados. Como já visto, este seria um tipo de pensamento
em que as relações são estabelecidas apenas de forma concreta e factual, sem
estar ainda no plano do pensamento lógico-abstrato. Foram identificadas
dificuldades tanto em lidar com a linguagem simbólica da química, quanto com os
conceitos próprios das ciências sociais 105 , como o de alienação no trabalho. As
autoras concluem que os alunos
possuem sérias dificuldades em compreender os conhecimentos
sistematizados que operam no nível das generalizações e abstrações. A
nossa análise corrobora que o tempo de aprendizagem destes alunos é
diferente dos alunos em „idade própria‟ (Oliveira,1999) (COSTA;
ECHEVERRIA, 2013, p.355).

Tomando por base a teoria histórico-cultural, Costa e Echeverria abordaram o
estudo do pensamento do aluno a partir dos diálogos travados com o professor.
Tem-se como pressuposto que a cognição se desenvolve por meio da interação
social, e que a aprendizagem é a expressão da interação de conceitos espontâneos
e científicos:
Para nossas análises sobre a elaboração conceitual, é fundamental
diferenciar os conceitos espontâneos dos conceitos científicos, pois é na
dinâmica de desenvolvimento e interação mútua desses conceitos, em sala
105

No desenvolvimento das atividades pedagógicas referentes à química dos alimentos eram
abordados também aspectos relacionados às Ciências Sociais como, condições de trabalho,
condições de produção, etc.
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de aula, que se identifica a aprendizagem dos alunos (COSTA;
ECHEVERRIA, 2013, p.341).

Há aqui um conceito de aprendizagem e uma maneira de abordá-lo a partir da
observação e análise da “dinâmica de desenvolvimento e interação mútua desses
conceitos, em sala de aula”. A ideia é de superação dos conceitos espontâneos:
“não ficar refém dos conceitos cotidianos dos alunos” (COSTA; ECHEVERRIA, 2013,
p. 349). O objetivo da escolarização seria possibilitar “alcançar a formação do
pensamento científico no aluno, por meio dos conteúdos científicos” (COSTA;
ECHEVERRIA, 2013, p.342).
Esta pesquisa tem pressupostos semelhantes ao das pesquisas anteriores: o
pensamento científico é o pensamento a ser alcançado e, a cognição é
compreendida como solução de problemas. Nesta abordagem que compreende a
cognição como capacidade de reconhecer o que está dado, haveria brechas para a
invenção?

5.3 Vigotski – entre formas e forças

Como vimos, os estudos sobre formas de pensar baseadas em conceitos
espontâneos e em conceitos científicos aqui apresentados, além de fornecerem
subsídios para refletirmos sobre as relações entre diferentes saberes, contribuem
para a discussão sobre metodologias de pesquisa referentes a processos cognitivos
direcionadas a adultos106. Estes pontos estão interligados. A identificação de formas
distintas de pensamento - gráfico-funcional e categorial, na investigação de Luria;
conceitos espontâneos e conceitos científicos, pensamento sincrético, pensamento
por complexos e pensamento científico, em Vigotski - fazem-nos pensar se estamos
novamente diante de formulações que se inserem na lógica evolutiva de culminância
de um determinado pensamento, no caso o pensamento científico, e que trabalham
com a ideia de gênese e estrutura.
106

Importante lembrar que as pesquisas analisadas no presente estudo sobre o pensamento de
adultos foram inspiradas na obra de Vigotski, mas não realizadas por ele. No caso da pesquisa de
Luria (1990), não conseguimos obter informações sobre qual teria sido a participação intelectual de
Vigotski na análise e conclusões desta investigação. Luria apenas informa que a pesquisa foi
iniciativa de Vigotski.
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É preciso então retomar a obra de Vigotski. Para tanto, nos ajuda pensar
como Clot (2002, p.19) que, “em relação à obra de Vigotski estamos diante de um
campo de estudo, e não diante de um templo”. Também é Clot que adverte que “a
obra

de

Vigotski

não

é

uma

psicologia

do

desenvolvimento,

mas

um

desenvolvimento da psicologia (2006, p.20), isto é, o autor russo estava interessado
em construir uma psicologia geral, e, devido a seu pouco tempo de vida, apenas
iniciou esta empreitada, que foi continuada por alguns colaboradores. Sancovschi
(2005) também ao assumir a ideia de pensar com Vigotski nos incentiva a adotar
uma postura menos dogmática e conclusiva em relação à leitura deste autor. Em
relação ao conceito de aprendizagem, esta autora nos mostra como a obra de
Vigotski dá margem para pensá-la tanto em termos de otimização de formas, com a
definição de um caminho direcionado a determinado fim, quanto para compreendêla, a partir de outra perspectiva, em função de rupturas e conflitos, podendo ter
inclusive ressonâncias com a obra de Varela (2003), como visto no Capítulo II.
Ainda em relação à questão da maior ou menor linearidade na obra de
Vigotski, não podemos deixar de mencionar as observações de Oliveira (1999), que
vem sendo referência importante no nosso trabalho. Esta autora reconhece que
pode residir numa limitação dos estudos de Vigotski referentes aos conceitos, o
destaque dados aos conceitos científicos e a pouca atenção destinada a outras
formas de conhecimento. Ao mesmo tempo, Oliveira salienta em diversas de suas
análises a importância dada por Vigotski à questão da heterogeneidade dos
processos cognitivos em cada período do desenvolvimento. Encontramos em
Oliveira que “a organização conceitual, muito mais do que uma teoria completa e
estável, consiste num conjunto flexível de significados, aberto a constantes
processos de reestruturação” (2009-2005, p.251). Destacamos também um trecho
de Vigotski citado por Oliveira, em que este, inclusive, faz menção ao pensamento
do adulto:
Sabemos que o comportamento humano não está constantemente em um
único e mesmo plano superior ou inferior em seu desenvolvimento. As
formas mais recentes e mais novas que surgiram bem recentemente na
história humana são usadas no comportamento humano lado a lado com as
mais antigas...longe de um adulto sempre pensar mediante conceitos. No
mais das vezes seu pensamento se faz no nível do pensamento por
complexo, caindo às vezes para formas ainda mais elementares e primitivas
(VIGOTSKI apud OLIVEIRA, 2009, 1999, p.292).
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A obra de Vigotski continua até hoje trazendo contribuições e instigando a
pensar diferentes temas da psicologia. Ao mesmo tempo, devemos reconhecer suas
diversas dimensões. Ao realizar, por exemplo, a diferenciação entre os
pseudoconceitos (que estão inseridos no tipo de pensamento por complexos) e os
verdadeiros conceitos, o autor refere-se a uma característica do pensamento que
seria a participação. Esta refere-se “à relação de identidade parcial ou estreita
interdependência estabelecida pelo pensamento primitivo entre dois objetos ou
fenômenos que, na verdade, não tem nenhuma proximidade ou qualquer relação
identificável” (VIGOTSKI, 1989, p.61). Esta característica pode ser atribuída tanto ao
pensamento da criança, quanto, nas palavras de Vigotski (1989, p.62), ao dos
primitivos e dos doentes mentais:
Por mais que os processos mentais da criança, do homem primitivo e do
doente mental sejam diferentes quanto a outros aspectos importantes, todos
eles manifestam o fenômeno da participação - um sintoma do pensamento
primitivo por complexos e da função das palavras como nome de famílias.

Nesta passagem, encontramos no pensamento de Vigotski, a exaltação ao
pensamento científico, e a consequente hierarquização do pensamento do adulto
civilizado. E neste aspecto não podemos deixar de lembrar de Lourau (1977, apud
AGUIAR; ROCHA, 2007, p.565), quando afirma que “Com o saber científico, anulo o
saber das mulheres, das crianças e dos loucos - o saber social cada vez mais
reprimido como culpado e inferior”.
Mais uma vez nos deparamos com o desafio de refletir sobre a aprendizagem
de adultos que não se adéquam ao modelo de adulto-perfeição, esforçando-nos
para escapar de uma abordagem determinista de funcionamento cognitivo.
“Trabalhando com um objeto em movimento, como não perdê-lo em categorias
fixadas, que deixam fora de cena o fluxo processual no qual as subjetividades foram
produzidas?” (BARROS; KASTRUP, 2008, p.76).
É preciso pensar a escola como espaço de acesso aos conhecimentos
científicos, e ao mesmo tempo, abordar os processos cognitivos dos adultos
trabalhadores a partir de suas potencialidades, não naturalizando a ideia de “falta”
em relação a eles. Não podemos negar a importância dos saberes construídos a
partir dos conceitos científicos para os que vivem na nossa sociedade e a existência
de diferenças na oportunidade de acesso a estes saberes, ao mesmo tempo,
queremos evitar as hierarquizações que normatizam. Não se trata de uma escolha
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do tipo “Ou isto ou aquilo”, e não se trata muito menos de assumir uma abordagem
em que “pode-se qualquer coisa”. À medida que prosseguimos no estudo do tema
da aprendizagem de adultos fica mais clara a ideia de que o interesse não está em
definir o que é a aprendizagem de adultos que retornam à escola, mas, sobretudo,
como pensar a aprendizagem de adultos que retornam à escola. Ao nos recusamos
a compreender a subjetividade como uma substância própria a um indivíduo,
tampouco desejamos abordar o pensamento e a aprendizagem como tal.
Para finalizar este capítulo mencionamos a história de Dersu Usala e de
Arseniev:
Dersu parava sempre para examinar as pistas. [...] Ele identificou as
pegadas de um javali que mancava, bem como o lugar onde dois destes
animais estiveram lutando, um tendo atacado ao outro. Suas palavras me
permitiram reconstituir claramente a cena. Eu na verdade achei curioso não
ter percebido todas estas pistas antes (ARSENIEV, 2007, p.46).

Este é um trecho do relato/romance de Vladimir Arseniev, que mapeou, no
início do século XX, uma região asiática até então desconhecida pelas instituições
científicas107. A região parece próxima àquela por onde Luria (1990) passou para
realizar suas investigações, em um período um pouco posterior ao da expedição de
Arseniev. Os dois pesquisadores russos, Arseniev, como topógrafo e etnógrafo,
Luria como psicólogo, ao procurarem mapear um território pouco conhecido, nos
contam histórias diferentes da região.
Durante as expedições realizadas pelo oficial, que tem Dersu Uzala como
guia, estabelece-se uma delicada relação de amizade e de aprendizagens entre o
expedicionário e seu guia. Dersu, pertencente a uma minoria étnica, habitante
daquelas terras estranhas, conhece estes caminhos e respeita os sinais da
natureza, pois compreende que os espíritos da floresta afetam a vida dos humanos.
Detém um conhecimento diferente daquele da ciência moderna. Arseniev, topógrafo
e etnógrafo, procurando conhecer terras, abre-se ao contato com novos territórios.
Há aqui o encontro entre muitos mundos.
Quanto mais eu observava este homem, mais ele me agradava. A cada dia
eu descobria novas qualidades nele. Eu sempre pensei que o egoísmo era
característico do homem primitivo e que os sentimentos de humanidade

107

As anotações no diário de campo de Arseniev(2007) foram aproveitadas para a redação de seu
livro. Akira Kurosawa se inspirou neste livro para realizar o filme Dersu Uzala (1975).
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eram inerentes somente aos civilizados. Não estaria eu enganado?
(ARSENIEV, 2007, p.56).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ver-se de outro modo, dizer-se de outra maneira, julgar-se
diferentemente, atuar sobre si mesmo de outra forma, não é
outra forma de dizer "viver" ou "viver-se" de outro modo, "ser
outro"? E não é uma luta indefinida e constante para sermos
diferentes do que somos o que constitui o infinito trabalho da
finitude humana e, nela, da crítica e da liberdade?
Larrosa, 1994, p.44

No decorrer da elaboração desta tese, que teve por objetivo discutir a
aprendizagem de adultos que retornam à escola, ao me pensar também como adulta
aprendiz, dei-me conta dos encontros e desencontros entre diferentes referências de
estudo. Na minha formação inicial como educadora, Paulo Freire, Educação
Popular, Jean Piaget. Houve depois Lev Vigotski e os estudos de Marta Kohl de
Oliveira. No doutorado, Virgínia Kastrup, Michel Foucault, Felix Guattari e Gilles
Deleuze, Jorge Larrosa e tantos outros. Refletir sobre o trânsito entre estes autores,
a partir de processos de breakdown e de sedimentação, é uma maneira de iniciar
estas considerações finais. É um exercício de pensar a aprendizagem de adultos em
sua circularidade inventiva.
Os autores não nos fornecem respostas diretas. Instigam-nos a pensar.
Perturbam nossas convicções. Operar com os autores já conhecidos facilita o
percurso, mas também pode ser armadilha, ao impedir que se veja para além do já
visto. Procurar encontrar algo a partir de um caminho conhecido é diferente de
descobrir o que não supúnhamos existir. Ao mesmo tempo, a releitura dos autores
que já conhecemos pode nos surpreender. As releituras nos ensinam, porque já
somos distintos do que éramos. As releituras são diferentes porque nos tornamos
diferentes.
No esforço de aproximação entre os saberes constituídos e as novidades, em
alguns momentos da elaboração da tese, pensar com os autores que passamos a
conhecer, é também penar com eles. O conceito de cognição inventiva, apresentado
no Capítulo I, da mesma forma que o de produção de subjetividade, rompe com a
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cognitivista que existe em mim 108, ao partir do pressuposto que não há sujeito e
objeto previamente dados, de que não há mundo a ser representado. Quando, no
Capítulo IV, abordo questões relativas às idades da vida, as ideias de previsibilidade
e linearidade no desenvolvimento são questionadas, o que também força o
deslocamento da evolucionista que existe em mim. São formas de compreender que
vão contra a corrente. São trabalhos de desmontagem que desafiam, ao exigirem o
questionamento de princípios que fizeram parte da minha formação.
Ao dar-me conta de que, em alguma medida, o apego aos autores, velhos
conhecidos, em certos momentos, interferia na leitura dos autores até então não tão
conhecidos, lembrei-me de William James:
Se por acaso aprendemos alguma coisa sobre algum assunto inteiramente
novo, somos afligidos por uma sensação estranha de insegurança, e
tememos nos posicionar com firmeza. Mas, em relação às coisas
aprendidas nos períodos de plasticidade da curiosidade instintiva nunca
perdemos inteiramente nossa sensação de estar em casa (JAMES, 1890
apud LEMME, 1953, p.44 ).

Meu viço para aprender teria estacionado naquele tempo inicial da formação
profissional como educadora? Seria a vida adulta um momento de estabilidade, sem
transformações importantes? Então lembrei-me, também, da afirmativa de
Thorndike: “Em geral, ninguém com menos de quarenta e cinco anos deve se furtar
a tentar aprender qualquer coisa, por uma crença ou medo de ser muito velho para
poder aprender” (THORNDIKE, 1928, p.177). Tendo passado dos 45 anos, estaria
fadada a uma estagnação intelectual? A pesquisa de Thorndike foi realizada em
uma época em que a expectativa de vida era de 55 anos para homens e 58 para
mulheres, o que não é o caso atualmente 109. Os parâmetros de expectativa de vida
mudaram e também o que se espera de um adulto na vida.
Como vi com Jobim e Souza (1996), os parâmetros para as idades da vida
são construídos, criando expectativas em relação ao desempenho das pessoas e
produzindo efeitos sobre elas. Mas a vida, em seu dinamismo, pode surpreender.
Leio no jornal que Martinho da Vila, nosso conhecido cantor e compositor, aos 79
anos está cursando uma universidade. Motivado por sua atuação junto à
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) está acompanhando o curso
108

109

Baseio-me na expressão “o cognitivista que existe em nós” (KASTRUP, 2012).

A expectativa de vida em 2011, no Brasil, era de 70,6 anos para homens e de 77,7 anos para
mulheres (LAMARCA; VETTORE, 2013).
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de Relações Internacionais110. Leio também no jornal que “ONG encontra 6 crianças
vivendo sozinhas por 2 meses em casa bombardeada de Aleppo” 111. Eram crianças
entre 12 anos, e 9 meses de uma mesma família. Sobreviviam vendendo pedaços
de metal encontrados nos escombros da cidade112. Crianças se cuidando sozinhas,
velhos aprendendo. Estas histórias de vida se transformaram em notícias de jornal
porque trazem algo de inusitado em relação aos padrões atuais vigentes. E fazem
pensar o quanto de “contraditório, contingente e particular” (CASTRO, 2001) pode
haver nas idades da vida. Relembro então Foucault (2010, p.239), que propõe, ao
invés de “descobrir o que somos, [...] recusar o que somos”. É preciso recusar o que
fazem de nós a partir das sujeições totalizadoras e individualizantes. Se não há
como nos desfazermos das relações de poder, pois fazem parte das relações
sociais, poderíamos tentar inventar outras formas de nos relacionarmos com o que
nos atravessa.
Penso então que, mais do que se falar em um tempo adequado para
aprender, deva-se falar em ter tempo para aprender. As concepções de
aprendizagem e de tempo se interligam a partir de diferentes compreensões do que
seja conhecimento, isto é, de diferentes políticas cognitivas. Lembro então das falas
dos Agentes Comunitários por mim entrevistados: “Se eu não tivesse ficado tanto
tempo fora da escola” (Marta). “Aquela professora dos tempos de escola” (Inês),
“Você fica paralisado no tempo” (Carlos). “Seria necessário mais tempo para
estudar” (Carlos). E é no momento em que escrevo esta conclusão que passo a
compreender melhor o papel do tempo na aprendizagem. Precisou que eu chegasse
até aqui para fazê-lo. Precisou de tempo. Talvez fossem ideias que já estivessem
comigo, necessitando de cultivo. A aprendizagem como cultivo.
Pensemos por um momento, que o estudante tem tempo. Todo o tempo. E
um tempo, além disso, subtraído ao tempo da vida. A esse tempo feroz,
113
crônico, cumulativo e sempre urgente que “despedaça com suas rodas ”.
110

http://g1.globo.com/educacao/noticia/martinho-da-vila-aos-79-anos-cursa-faculdade-de-relacoesinternacionais-o-mundo-esta-uma-confusao-total.ghtml
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http://g1.globo.com/mundo/noticia/ong-encontra-6-criancas-vivendo-sozinhas-por-2-meses-emcasa-bombardeada-de-aleppo.ghtml
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É certo que não é preciso ir tão longe. No Brasil, encontraríamos muitos exemplos de crianças
vivendo em condições que destoam do padrão naturalizado do que seja infância.

113

“[...] a leitores tranquilos, a homens que ainda não se deixam arrastar pela pressa vertiginosa de
nossa estrondosa época, e que ainda não experimentam um prazer idólatra ao se verem
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O estudante, que tem todo o tempo, está na realidade, fora do tempo. Fora
do passado e do porvir, fora inclusive da presença do presente que é um
agora que passa e que incessantemente se realiza no futuro. Por isso, com
todo o tempo dos que vivem na ausência do tempo, o estudante vaga,
divaga, vagabundeia. Extravagante, o estudante dá voltas e reviravoltas,
move-se lentamente, permite-se rodeios, oferece-se pausas. O estudante
não tem pressa (LARROSA, 1998, p.201).

Esta passagem de Larrosa caracteriza bem um tempo que não é o tempo
cronológico. E este é um desafio que a perspectiva da cognição inventiva nos trouxe: pensar
um outro tempo de aprendizagem. Kastrup (2000), inspirada em Bergson (1979), trabalha
com a coexistência de tempos, com divergência e diferenciação, ao invés de linearidade.
Também recorre ao conceito de devir de Deleuze e Guattari (1997) que é mais do terreno
das forças, do movimento, do que de formas delineadas. A questão do tempo traz pontos
importantes, que auxiliam a pensar a aprendizagem e, mais especificamente a
aprendizagem de adultos, tanto em relação aos processos cognitivos quanto às idades da
vida. São aspectos distintos, mas que se entrelaçam.
Identifico que a questão do tempo dos processos cognitivos está presente nas
relações entre aprendizagem e atenção, como abordadas no Capítulo I. A aprendizagem, a
partir de uma atenção concentrada e aberta, ocorre em uma dimensão temporal semelhante
àquela descrita por Larrosa na citação acima. É preciso tempo para se deixar afetar e para
vivenciar uma dimensão que não é a do tempo cronológico. Avalio que a ida à exposição de
fotografias no Instituto Moreira Salles possibilitou a experiência estética de “pensar como os
fotógrafos”, pensar “como um artista” e proporcionou o acesso a esta outra dimensão
temporal. E situações de experimentação e de sensibilização geraram, de algum modo, uma
postura de problematização. A visita cultural permitiu que os Agentes Comunitários de
Saúde se deslocassem de uma posição habitual, identificando a provisoriedade dos seus
saberes. Constato então que um caminho para se pensar as relações entre a perspectiva da
cognição inventiva e as práticas educativas é o das relações entre atenção e aprendizagem.

No que se refere ao estudo das relações entre tempo e vida adulta, outro
desafio se apresentou: seria todo o conhecimento sobre o desenvolvimento humano
universalizante e normatizador? No Capítulo IV, procurei alternativas a uma maneira
de pensar, dominante na área da psicologia do desenvolvimento, que trata a
questão das idades da vida a partir dos pressupostos de evolução e de linearidade.
Com o auxílio de Oliveira (2009) e de seu conceito de ciclos de vida, passo então a
compreender o desenvolvimento a partir das maneiras singulares com que cada um
se apropria das condições de vida históricas e concretas com que tem que lidar.
despedaçados por suas rodas...ou seja, a poucos homens!” (NIETZSCHE, F..op.cit. p.32) (esta nota
consta do texto de Larrosa)
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Esta proposta, inspirada na abordagem vigotskiana, lida com rupturas e
transformações 114. É uma opção à ideia de etapas do desenvolvimento, com tudo
que esta traz de caminho necessário.
Ainda no Capítulo IV, observei que, ao se pensar a vida adulta a partir da
cognição inventiva, a ênfase está em evitar a lógica da polarização criança/adulto
que atribui ao adulto a imagem de adulto-perfeição. Ao invés de gênese e estrutura,
bifurcação e invenção. Não há um ponto de chegada definitivo. Pensa-se o adulto
como uma obra aberta, vinculado à experiência e marcado pela descontinuidade
(DIAS, 2011). As abordagens de Kastrup e de Dias ajudaram a pensar a vida adulta
a partir de seu inacabamento, a associar este olhar com a compreensão da
aprendizagem, na cognição inventiva, em função de movimentos de constante
reinvenção. Sai de cena a ideia do adulto estagnado e a perspectiva da cognição
apenas como reconhecimento de um mundo dado. Não cabe também nesta
abordagem a ideia de processo de desenvolvimento. Seria possível então relacionar
esta visão com aquela de Oliveira dos ciclos de vida?
Mesmo admitindo rupturas e contingências, os ciclos de vida, como
formulados por Oliveira (2009, 2006) se encontram no terreno das formas, pois nos
levam a pensar a vida adulta a partir de alguns parâmetros de idades da vida. Ao
mesmo tempo, vejo que a proposta da cognição inventiva, ao acolher os
movimentos, os desmanchamentos das formas, não me parece pretender descartálas sumariamente: “É preciso que existam formas, pois não há devir senão das
formas e encontramos aí o lugar dos estudos da psicologia do desenvolvimento”
(KASTRUP, 2000, p.381). Há então possibilidade de convivência entre formas e
forças, como há convivências entre a recognição e a invenção. Creio que é possível
sair da lógica do “Ou isto ou aquilo” e trabalhar simultaneamente com concepções
diferentes. Kastrup e Oliveira, Varela e Vigotski. Apostar na possibilidade de criar,
mas sem aplacar as diferenças, para não cair em um ecletismo inócuo. Não é
“qualquer coisa”, não é “tudo a mesma coisa”. Como sugere Sancovschi (2005),
procurar ressonâncias, respeitando as diferenças.
Durante grande parte da elaboração desta tese, estive acompanhada de
Kastrup (2007) e de Oliveira (2009). Estas autoras abordam temáticas que se
114

Importante relembrar, como esclarece Clot (2006), que é preferível compreender a obra de
Vigotski como um desenvolvimento da psicologia do que como uma psicologia do desenvolvimento
em um sentido estrito.
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tangenciam, mas a partir de princípios teórico-metodológicos distintos. Transitam por
caminhos que podem se entrecruzar, cada qual a partir de seu campo de estudo e
de sua temática: Kastrup, a psicologia cognitiva e o funcionamento da cognição, e
Oliveira, a psicologia da educação e as relações entre cognição e cultura.
Associados aos estudos destas autoras estão, respectivamente, os pensamentos de
Varela e Vigotski. O trabalho desta tese foi em grande medida tentar articular estas
diferentes perspectivas para pensar a aprendizagem de adultos que retornam à
escola. Neste trabalho de articulação, as leituras de velhos conhecidos, como Paulo
Freire, estiveram de alguma forma presentes.
Após haver abordado, no Capítulo I, o conceito de aprendizagem na
perspectiva da cognição inventiva, no capítulo seguinte, dediquei-me ao estudo de
uma coletânea de textos de Oliveira (2009), que tem como fio condutor as relações
entre cultura e pensamento. A partir do estudo das permanências, oscilações e
transformações no decorrer do trabalho de Oliveira, mais do que concluir sobre
como é a aprendizagem de adultos, pude encontrar pontos que ajudaram a refletir
sobre como pensar a aprendizagem de adultos. Observei o risco de atribuir à
condição social ou à condição de escolarização um caráter determinista de
funcionamento cognitivo. Se, em alguma medida a escola pode (e deve) ser espaço
de acesso aos conhecimentos valorizados em nossa sociedade, não é possível
compreender como homogêneos os modos de pensamento, em função da maior ou
menor escolarização. Oliveira demonstra como a cultura escolar, ao utilizar uma
linguagem própria e exercer práticas específicas, promove determinadas formas de
relação com o conhecimento. A tomada de consciência sobre as próprias ações
intelectuais é um ponto a se destacar. Pude constatar, por meio das entrevistas e
observações de sala de aula realizadas nesta pesquisa, como o acesso aos
conhecimentos da formação técnica, e o reconhecimento da importância deste
acesso, auxiliam a romper com o lugar comum, permitem que os alunos se vejam de
forma distinta e atuem de forma diferente. Um universo de conhecimentos que diz
respeito à atuação dos ACS não seria acessado apenas pela via da prática
profissional. Mas este processo não se dá de forma homogênea. Identifiquei que em
cada entrevista realizada e analisada havia um colorido. Este se delineava a partir
da diversidade de afetos, interesses, estranhamentos e sedimentações suscitados
pela formação técnica, entrelaçada com os diferentes âmbitos da vida de cada um.
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Oliveira, ao mesmo tempo em que valoriza o papel da escola no
desenvolvimento cognitivo, admite que variadas dimensões da vida social, não
relacionadas necessariamente à escolaridade, como as religiosas, artísticas,
políticas, laborais, teriam efeitos sobre o desenvolvimento cognitivo. Isto pode ser
constatado nas entrevistas realizadas com os Agentes Comunitários de Saúde. Os
mundos da escola, do trabalho, da religião, e outros tantos aspectos vida afora,
aparecem intensamente misturados. Neste sentido, não se pode pensar, por
exemplo, as aprendizagens do grupo de alunos do CTACS como homogêneas,
posto que a construção do conhecimento desenvolve-se a partir de múltiplos vetores
que se configuram de maneira única. Ao mesmo tempo, há nestes múltiplos vetores
certas regularidades em função da condição de escolaridade, condição de trabalho,
condições sociais, cuja importância não pode ser minimizada.
Oliveira, ao pensar a aprendizagem de adultos que retornam à escola,
identifica um impasse entre compreender o pensamento de forma universalizada, o
que poderia desconsiderar as variadas maneiras de pensar, ou a partir do
pertencimento cultural, o que traria o risco de, ao fazer comparações, caracterizar
um tipo de pensamento como “o melhor”. A partir da perspectiva vigotskiana,
enfrenta este impasse propondo olhar os adultos em sua singularidade, a partir da
complexidade das relações entre cultura e pensamento que vão sendo construídas.
Auxiliada por Sancovschi (2005), quando analisa as ressonâncias entre as obras de
Varela e Vigotski, pude identificar que o conceito de constituição singular do
psiquismo a partir do cultural, em Oliveira, aproxima-se do de produção de
subjetividade de Guattari (1986), em que a subjetividade é compreendida como
resultante de um entrecruzamento de diferentes determinações coletivas.
Ao mesmo tempo, observei que Oliveira, inspirada em Vigotski, tem como
referência determinada visão de ciência e de escola que limita, em alguma medida,
a maneira de pensar a aprendizagem de adultos que retornam à escola. Ao longo da
coletânea analisada, a escola é referida, em muitos momentos, a partir de um ponto
de vista genérico, como lugar privilegiado de construção do conhecimento ao
viabilizar o domínio da leitura e da escrita, e o acesso aos conhecimentos científicos.
O pensamento abstrato, não dependente da experiência, seria a culminância do
desenvolvimento cognitivo. Este é um ponto que identifico como divergente em
relação à perspectiva da cognição inventiva, quando se busca compreender a
aprendizagem não como apreensão de um conhecimento abstrato, mas como uma
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forma corporificada de conhecimento. A construção do conhecimento estaria
intrinsecamente relacionada ao sujeito envolvido no ato de conhecer. A partir desta
perspectiva, o ato de conhecer do pesquisador também é um ato de envolvimento
com o mundo a se investigar.
Conhecimentos científicos/experiência; adultos escolarizados/ adultos pouco
escolarizados; adultos-perfeição/adultos-estagnados; universalidade/especificidade;
vida adulta/infância; estas foram algumas polarizações que rondaram nosso estudo
da aprendizagem de adultos que retornam á escola. Associo estas polarizações a
um desafio bastante presente no trabalho educativo com Agentes Comunitários de
Saúde: a constatação de que para estes adultos, a articulação entre os saberes
construídos na experiência de vida e profissional, e a conceituação teórica
apresentada pelos professores, não se dá sem dificuldades. Por este motivo,
dediquei grande parte do Capítulo V à discussão dos estudos de Vigotski sobre
conceitos espontâneos e conceitos científicos, e à análise de algumas pesquisas
sobre o tema, no que se refere ao pensamento de adultos
Estas pesquisas, além de fornecerem subsídios para a reflexão sobre as
relações entre diferentes saberes, contribuem para a discussão sobre metodologias
de pesquisa referentes a processos cognitivos direcionadas a adultos. Estes pontos
estão interligados. A identificação de formas distintas de pensamento - gráficofuncional e categorial, na investigação de Luria; conceitos espontâneos e conceitos
científicos, em Vigotski - insere-se, em alguma medida, na lógica evolutiva de
culminância de um determinado pensamento, no caso o pensamento científico. Nas
pesquisas analisadas, o que dirige a atenção dos pesquisadores é a maior ou
menos proximidade com uma forma de pensar identificada com a racionalidade
abstrata. Pensando a partir da perspectiva da cognição inventiva, concluo que, em
certa medida, o pressuposto destas pesquisas é aquele do conhecimento como
recognição e como solução de problemas.
Até que ponto, a partir destas abordagens haveria brechas para a invenção
de problemas? Há uma resposta correta, que é aquela baseada nos princípios da
racionalidade abstrata. Os investigadores coletam seus dados a partir deste
entendimento. E o que deixamos de ver a partir desta perspectiva? O interesse dos
pesquisadores se voltava para as respostas esperadas e não para as que
chamamos de respostas inventadas, isto é, aquelas que não expressavam uma
solução da tarefa a partir dos parâmetros do pesquisador.
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A maneira de olhar os adultos com pouca escolaridade, ou aqueles que retornam
à escola, promove, mas também oculta, possibilidades de compreendê-los. A
valorização do pensamento racional abstrato, base da formação escolar, e, com
presença dominante nas concepções de desenvolvimento traz desafios à discussão.
Esta valorização está tão presente nas psicologias do desenvolvimento e da
aprendizagem, e se entrelaçam de tal maneira com as reflexões sobre o ensino, que
colocam desafios para se pensar o adulto que retorna à escola.
A condição de adulto aluno é vista, no espaço escolar, com estranheza. É como
se algo estivesse fora do lugar, ou fora do tempo, pois passado o momento certo de
aprender não haveria sentido em ser ensinado. A ideia de um período sensível para
aprender se impõe. Mais uma vez, nesta discussão, constato a importância do
tempo e de suas relações com a aprendizagem. No caso dos Agentes Comunitários
de Saúde, à condição de adultos alunos acrescenta-se a condição de trabalhadores
que estão se formando para uma profissão que já exercem. Este seria mais um
ingrediente que contribui para a ideia de “algo fora do lugar” ou “fora do tempo”, ao
compreender este adulto como alguém que se afastaria do padrão idealizado do
adulto-perfeição, estando mais próximo da imagem do adulto-estagnado tentando
recuperar o tempo perdido.
Mas criticar a sacralização do pensamento científico não é suficiente. Não se
pode minimizar a importância dos saberes construídos a partir dos conceitos
científicos para os que vivem na nossa sociedade, e a existência de diferenças na
oportunidade de acesso a estes saberes. Nas entrevistas realizadas com os Agentes
Comunitários de Saúde foi vista a importância da formação técnica para aqueles que
já exercem sua profissão: “Ninguém nunca falou pra gente de território,
planejamento, educação em saúde”, disse Joana; “Eu nunca nem imaginei que
existia política de saúde”, contou Inês.
Foi, sobretudo, interessada nesta questão dos encontros e desencontros
entre os saberes que procurei acompanhar processos de aprendizagem destes
adultos, no contexto da formação técnica de Agentes Comunitários de Saúde.
Realizei entrevistas e observei situações de sala de aula, e, para tanto, inspirei-me
em algumas pistas do método da cartografia. A ideia era de acesso à
processualidade do objeto, exigindo então que me incluísse no campo de forças que
se estabelecia. A proposta era assumir uma postura aberta para identificar
tendências, movimentos, forças. A entrevista não seria apenas espaço para se
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contar sobre as experiências vividas, isto é, a representação do vivido, mas seria
também momento de viver uma experiência.
Mas não é suficiente professar estes princípios para praticá-los. Não são
mantras a serem repetidos. De modo coerente com a perspectiva da cognição
inventiva, a proposta não é aplicar na prática um conhecimento adquirido. É preciso
desenvolver um conhecimento incorporado. Na realização e análise das entrevistas,
a partir da abordagem da cartografia, a proposta era sintonizar com as falas, e não
construir um discurso sobre as entrevistas procurando descobrir o que estava por
trás das falas. Porém, em alguns momentos pude surpreender a psicóloga em mim
buscando interpretar as falas a partir de um caminho que se apresentava como
evidente. Em outras ocasiões, ao me permitir ser surpreendida, identifico que algo
foi aprendido. Quando no decorrer da entrevista com Carlos, procuro compreender o
sentido dado por ele à palavra ditado, reajo com espanto (“Ditado? Como assim?”),
pois ele me surpreende, sugerindo ser este um bom recurso para ensinar. Curioso
constatar que tenha sido na entrevista com Carlos, a quem havia identificado uma
fala distanciada, desencarnada, que tive esta experiência de breakdown. Carlos me
explica que a escrita por meio do ditado seria uma estratégia para poder, por meio
de sucessivas aproximações, nas palavras dele, armazenar conhecimento. Vejo
reafirmada então a importância de pensar cuidadosamente as maneiras de
promover o conhecimento, não sobre, mas com. O processo de aprendizagem do
outro é um território que o pesquisador precisa aprender a habitar.
Nas observações em sala de aula vi que os Agentes Comunitários de Saúde,
ao sentirem-se como investigadores, entregam-se à curiosidade, ao interesse pelo
estudo. A vivacidade para aprender não parece perdida quando a “idade escolar” já
se foi. Ao mesmo tempo em que os trabalhadores alunos podem se comportar em
sala de aula muitas vezes pautados pela perspectiva de “prestar atenção para poder
ter bom desempenho na escola”, podem também estar abertos às aprendizagens. O
termo “adulto aprendiz” pode significar muitas coisas, dentre elas, ser um adulto
moldado, disciplinado, e também, um adulto interessado, aberto à paixão para
aprender.
Pude compreender também que determinadas práticas educativas com
adultos expressam possibilidades de assumir outras formas de abordar a cognição,
por meio do cultivo de experiências de problematização. Esta abordagem nos
possibilita pensar a vida adulta, a partir do seu inacabamento, e a aprendizagem em
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função de movimentos de constante reinvenção. Pensando nas relações entre
cognição inventiva e educação, identifiquei que dispositivos pedagógicos como as
visitas culturais podem proporcionar experiências estéticas, oferecendo um tempo
precioso de aprendizagem aos adultos. São políticas cognitivas que favorecem
aprendizagens inventivas. A possibilidade de contato com diferentes manifestações
culturais, o conhecimento de variadas formas de pensar o mundo, pode ser uma
oportunidade

de

mobilizar

nos

Agentes

Comunitários

de

Saúde

novas

aprendizagens. Ao lançarmos mão de estratégias pedagógicas que valorizam a ideia
de que o mundo não se apresenta como dado, pode-se potencializar na atuação
profissional dos Agentes Comunitários de Saúde, enquanto trabalhadores da saúde,
posturas que favoreçam o questionamento das suas práticas profissionais.
A aprendizagem, como abordada neste trabalho, não é somente a passagem
de um não-saber para um saber. A coemergência entre sujeito e mundo é então
uma maneira expressiva para indicar o sentido que se pode dar a ela. Novos
problemas sobre aprendizagem de adultos podem então ser inventados e abordados
em próximos estudos. Identifico temas que poderiam suscitar futuras reflexões: as
possibilidades das atividades culturais no desenvolvimento de aprendizagens
inventivas; as relações entre aprendizagem, atenção e interesse; as relações entre
as aprendizagens construídas na formação e aquelas gestadas no processo de
trabalho; as possibilidades de ressonâncias entre a perspectiva da cognição
inventiva e a proposta da Educação Popular baseada em Paulo Freire; os efeitos na
aprendizagem de adultos da participação em trabalhos em grupo; os estudos de
William James e Edward Thorndike, sobre aprendizagem.
Os fios puxados neste trabalho, com o objetivo de pensar a aprendizagem de
adultos que retornam a escola, em alguns momentos delinearam formas, em outros
deixaram pontas, revelando inacabamentos. As psicologias do desenvolvimento e da
aprendizagem, a organização educacional, a maneira de fazer ciência, enfim, a
sociedade em que vivemos, estruturam-se a partir de uma lógica em que o
pensamento racional-abstrato é tido como a culminância dos processos cognitivos.
Recusar o que somos, e propor outras formas de nos relacionarmos com estas
lógicas, não é tarefa simples. Pensar a aprendizagem de adultos que retornam à
escola sem sacralizar o conhecimento científico, e ao mesmo tempo, contribuir para
que estes alunos possam acessar este conhecimento é um desafio que insiste em
se apresentar, trazendo muitas perguntas: como pensar esta questão a partir da
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perspectiva da cognição inventiva? Em que medida pensar processos educativos
exige que não nos afastemos totalmente do terreno da recognição? Poderíamos
operar com a diferenciação entre conceitos espontâneos e conceitos científicos,
proposta por Vigotski, preservando a acolhida à invenção e ao inesperado? Em
síntese, é preciso prosseguir com o trabalho de pensar a aprendizagem de adultos a
partir de diferentes políticas cognitivas.
Entre formas e forças, pontas e arredondamentos, este trabalho foi
construído. Yves Clot, estudioso de Vigotski e dos processos de trabalho, refere-se à
possibilidade de ver o mundo como lugar de criação, e não somente de imposição:
“E, precisamente, porque é inacabado, podemos colocar nele algo nosso” (CLOT,
2006, p.25). A partir de um trabalho de busca de ressonâncias entre autores e do
acompanhamento de processos de aprendizagem de Agentes Comunitários de
Saúde construí a minha autoria e coloquei esta tese no mundo.
***
Importante registrar que, no momento em que finalizo esta tese, muitos
servidores públicos e terceirizados da UERJ, universidade que abriga o Programa de
pós-graduação onde realizei este trabalho, estão com os salários atrasados e sem
receber o décimo terceiro salário. Esta situação se estende há muitos meses.
Também é preciso registrar que durante vários meses esta universidade ficou
impossibilitada de funcionar por falta de financiamento que garantisse as condições
básicas para tal. Registrar também que a despeito destas condições adversas,
alunos, professores e demais trabalhadores permaneceram estudando, trabalhando
e lutando por uma vida digna.
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APÊNDICE A - Roteiro para as entrevistas

I - Sobre experiências educacionais e culturais
Há quanto tempo terminou o ensino médio? Fez outros cursos? Participa de
atividades culturais/ sociais? Qual a relação com a informática?O que faz nos
momentos de lazer? Tem algum hobby?
II - Sobre a experiência de participar do curso do CTACS nas diferentes
situações: se deslocar para a Escola, escutar o professor, fazer perguntas, realizar
leituras, atividades escritas, uso do caderno, os trabalhos individuais, os trabalhos
em grupo, as visitas. O que você considera que contribui para desenvolver o seu
aprendizado? E o que atrapalha?

III - Sobre a experiência de realizar uma atividade proposta pelo professor
- Como você iniciou a atividade?
- O que você percebeu como saberes que você já tinha e que ajudariam na
realização da tarefa?
- O que você identificou como desafio para realizar a atividade?
- Como você se organizou para lidar com estes desafios?
Pediu ajuda à professora?Pediu ajuda a colegas?
Fez anotações em rascunho?Pesquisou em algum material de estudo
- Como você foi desenvolvendo a atividade?
- Como você deu por finalizada a atividade?
- Ficou pensando na atividade depois que entregou o papel?
IV – Comentários finais
Gostaria comentar mais alguma coisa sobre o seu processo de aprendizagem no
CTACS?
Como foi participar desta entrevista?
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APÊNDICE B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)

Você está sendo convidado a participar da pesquisa "Perspectivas para o
estudo da aprendizagem de adultos que voltam à escola". Você foi selecionado por
ser aluno do Curso de Educação Profissional habilitação em Técnico Agente
Comunitário de Saúde da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio da
Fiocruz. Sua participação não é obrigatória. Se você decidir participar, a qualquer
momento você poderá desistir e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará
nenhum prejuízo a sua relação com o pesquisador ou com a instituição.
Essa pesquisa tem por objetivo problematizar a aprendizagem de adultos que
retornam à escola. Sua atuação nesse estudo consistirá na participação em
entrevista individual em que será solicitado que você narre como desenvolveu
determinada tarefa solicitada pelo professor em sala de aula. Havendo sua
autorização, a entrevista será gravada.
Os riscos relacionados com sua participação podem ser considerados
mínimos, sendo ressalvados, todavia, os aspectos relacionados a algum grau de
mobilização psicológica (por exemplo, motivado pelas lembranças de suas
experiências como aluno). Os benefícios relacionados com a sua participação
referem-se à possibilidade de contribuir para o aprimoramento da Educação de
Adultos.
As informações obtidas através desta pesquisa são confidenciais e
asseguramos o sigilo sobre sua participação. Os dados não serão divulgados de
forma a possibilitar sua identificação.

Dessa forma, os dados aqui coletados

poderão ser publicados/divulgados sem revelar a identidade de seus participantes.
Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone e o endereço
do pesquisador responsável, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua
participação, agora ou em qualquer outro momento.

___________________________________________________
Cristina Maria Toledo Massadar Morel

Endereço e telefone do Pesquisador Responsável:
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Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz
Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio – EPSJV
Laboratório de Educação Profissional em Atenção à Saúde - LABORAT
Av. Brasil, 4365 – Manguinhos – sala 111 Tel.(21) 3865-9748
21040-360 0, Rio de Janeiro - RJ
E-mail: crismm@fiocruz.br

Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na
pesquisa e concordo em participar.

_______________________________________________
Participante da pesquisa – Nº de Identificação (RG)

Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz
Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio – EPSJV
Comitê de Ética em Pesquisa - CEP
Av. Brasil, 4365 – Manguinhos – sala 316.
Tel.: (21) 3865-9710 e 3865-9705
Fax (21)3865-9701
21040-360 0, Rio de Janeiro - RJ
E-mail: cep@epsjv.fiocruz.br
Site: www.epsjv.fiocruz.br

