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[APRESENTAÇÃO]

Prezados colegas,

Bem-vindos à primeira edição do boletim ISCAR Brasil. 

O boletim tem a intenção de fomentar a articulação do grande 
número de pesquisadores brasileiros e latino-americanos 
que, de alguma maneira, se associem ou simpatizem com a 
perspectiva histórico-cultural nas ciências humanas e sociais. 
Nesse sentido, seu objetivo é contribuir com a disseminação 

de informações, além de criar possibilidades para colaboração e expansão 
de teorias e pesquisas na área. 

A ISCAR já possui um boletim em língua inglesa, com informações ge-
rais dos eventos internacionais, publicações acadêmicas na área e textos 
científi cos de pequena extensão (www.iscar.org). Na esteira dessa iniciati-
va, um boletim da ISCAR Brasil parece-nos importante para o desenvolvi-
mento da nossa comunidade científi ca e ampliação dos espaços de debate 
da perspectiva histórico-cultural e/ou sociocultural no país.

Nessa perspectiva, o boletim da ISCAR Brasil pode se constituir em um 
espaço relevante para divulgação de textos temáticos de pesquisadores 
na área, projetos de pesquisa em desenvolvimento, obras recentemente 
publicadas, bem como materiais que abordem os desafi os que o campo 
da psicologia histórico-cultural tem se deparado atualmente. 

Nossa intenção é construir uma versão eletrônica, com edições semes-
trais e de livre acesso. 

Nesta primeira edição, contamos com uma mensagem inicial de Ma-
rilyn Fleer, presidente da ISCAR entre 2009 e 2014, abordando iniciativas 
de intercâmbios acadêmicos que constituem a riqueza da abordagem 
histórico-cultural, com ênfase para os projetos conjuntos entre a Austrália 
e o Brasil. Posteriormente, trazemos a apresentação de dois grupos de 
pesquisa consolidados no país, que vêm avançando em caminhos teóri-
cos inovadores no campo histórico-cultural no Brasil: (1) Grupo de Estudos 
e Pesquisas em Didática Desenvolvimental e Profi ssionalização Docente 
(GEPEDI – Universidade de Uberlândia) e (2) Criatividade e Inovação na 
Perspectiva Histórico-Cultural da Subjetividade (Universidade de Brasília). 
Em seguida, disponibilizamos a entrevista com Maria Clotilde Rosseti-Fer-
reira, Docente Emérita da Universidade de São Paulo, abordando seu 
percurso profi ssional e acadêmico e suas interessantes refl exões sobre o 
desenvolvimento humano. Após essa seção, trazemos o relato de trajetó-
ria acadêmica na perspectiva histórico-cultural de Omar Bravo, com suas 
peculiares articulações entre distintas correntes teóricas e países latino-a-
mericanos. Depois, introduzimos a seção “Voltando aos Clássicos”, com 
um texto de Albertina Mitjáns Martinez sobre a vida e a obra da psicóloga 
soviética Lidia Bozhovich. Ainda, Ana Paula Soares da Silva relata sua ex-
periência em processos de elaborações em políticas públicas no âmbito da 
educação. As duas seções fi nais do boletim são dedicadas à divulgação 
tanto de livros acadêmicos, como de eventos científi cos no campo da abor-
dagem histórico-cultural.

Esperamos que este seja o primeiro passo na abertura deste canal de 
diálogo e que, por meio dele, muitos projetos conjuntos possam ser criados.Daniel Goulart (Centro Universitário de Brasília - 

UniCEUB / Universidade de Brasília - UnB) - Editor 

André Rodrigues (Univesidade de São Paulo - USP) 
Representante Brasileiro da ISCAR

Leandro Rosa (Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo - PUCSP / Instituto Municipal de Ensino Superior de 

Catanduva - IMES - Catanduva) - Co-organizador 

José Fernando Patiño Torres (Universidad San 
Buenaventura Cali, Colômbia - USB/Universidade 

de Brasília - UnB)  - Co-organizador
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[MENSAGEM DE MARILYN FLEER]

Dear colleagues,
 

During my two terms as the ISCAR president I had the good 
fortune to meet many scholars interested in what Anna Stet-
senko calls the Vygotsky project (CHAT, cultural-historical, 
AT, sociocultural).  Whilst there are many differences to the 
concepts and ways of conceptualizing research among the 

Vygotsky family of theories, there are also many strong points of simi-
larly – most notably to support the human condition through a more 
holistic and dynamic view of what constitutes data gathering, analysis 
and theoretical framing. The system of concepts that make up the le-
gacy of Vygotsky have been rich for solving contemporary problems, 
which have been used in many different ways, contexts, cultures and 
countries. The strength of this, is that when we talk about our work, or 
meet others and discuss theoretical ideas, we must also make clear 
how we interpret and use those concepts that were originally developed 
by Vygotsky. This supports a rich dialogue. 

As Vygotskian scholars interested in researching the human con-
dition and studying practice, we know that the oral tradition for discus-
sing and debating concepts, moves our society forward. This Brazi-
lian newsletter is a wonderful initiative for encouraging the networking 
of the large number of Brazilian and Latin Americans researchers 
who, in a range of ways, are all working with concepts from cultural 
historical theory. The dissemination of information and the creation of 
opportunities for collaboration and expansion of theories and resear-
ch in the area, are important goals. A newsletter is one important tool 
for realizing this vision.

Those of you who have been a member of ISCAR will know that 
the Society also supports a newsletter and a recently introduced new 
website. (New ISCAR Website Functioning Since May 2015. Have a 
Look at www.iscar.org)

The website includes information on how the Society works, 
where Orders on how the Society is constituted and can be fur-
ther developed can be found. But what is really special about being 
a part of the ISCAR community is that each region of the world, 
through their regional coordinator, seeks to develop activities that 
progress scholarship. These coordinators often give a snapshot of 
what is going on in their region, which means we always feel con-
nected globally. The Brazillian newsletter is also a powerful vehicle 
for documenting what you do, and for growing ideas and developing 
your scholarly community. 

In my time as president of ISCAR, we sought to interview scholars 
whose works are well known, such as Professor Fernando Gonzalez 
Rey, and to prepare YouTube clips on their thinking – so that some-
one in a remote part of the world can bring, for example, Professor 
Gonzalez Rey virtually into their university and straight into their con-
versation. Being able to hear Fernando speak about his concepts just 

at the moment when you are discussing his work, or when you are 
looking at data with a co-researcher or supervisor, and thinking about 
how best to understand it, is incredibly helpful. So too, is having a link 
to a scholar whose work you are sharing in a tutorial or lecture, and 
being able to show them talking about the concepts they use, makes 
the teaching experience more meaningful and engaging. 

The use of technologies to bring to the world regional events is 
now so easy – even when the band width and speed of the internet is 
slow. An event that was hosted between Monash University and the 
University of Brasília through ISCAR, was a series of symposia – first 
in Brazil and then in Australia. First through myself, Associate Pro-
fessor Nikolai Veresov and Feiyan Chen going to Brazil to talk about 
research and connecting with colleagues in Brazil, and then through a 
follow up visit by Daniel Goulart, Cristina Coelho and José Fernando 
Patiño coming to Monash University. After my term as ISCAR Presi-
dent, Nikolai continued the tradition and together with Daniel hosted 
a virtual symposia between Brazil and Australia on the concept of 
perezhivanie – a concept that began to be discussed in Brazil during 
the first symposium. The PhD community in both countries applied for 
funds and worked together to realize this symposium.

Sue March a PhD students from Monash University and one of the 
organiser of this event writes:

The symposium featured keynote presentations from Asso-
ciate Professor Nikolai Veresov (Monash University, Australia): 
Perezhivanie – the concept and its content, Professor Fernando 
González Rey (University of Brasília): Perezhivanie: a concept in 
transition, and Professor Marilyn Fleer (Monash University, Aus-
tralia): Perezhivanie as an everyday concept or as a theoretical 
concept in the play and drama of the young child. Over the two 
days of the symposium perezhivanie and related concepts were 
explored in a range of contexts including early childhood educa-
tion, drama, play, international transitions and language learning. 
Nine other speakers included Dr. Michael Michell, (University of 
NSW):  Whose perezhivanie? Stanislavski’s or Vygotsky’s? Vide-
os are accessible by clicking the links above and the full program 
and presentation abstracts are available here.

Presentations were recorded and uploaded to a private You-
tube channel, allowing each region’s participants to view the pro-
cedings at a convenient time. A lively joint discussion was hosted 
in Australia on the 3rd of February (late night for Brazil and early 
morning for Australia), using video conferencing technology. The 
international collaboration attracted a total of ten virtual partici-
pants and twenty five “live” attendees over the two days from São 
Paulo, Brasília and other parts of Brazil, Colombia, New Zealand 
and Sydney, Queensland and Melbourne in Australia.  Many others 
were able to view the presentations and discussion after the event.  
Due to the success of the symposium and the technological links,  
further discussions and collaboration between the two regions are 
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under way and expected to continue.
In between this exciting Brazil-Austra-

lia collaboration, the ISCAR congress was 
hosted in Sydney, where everyone came 
together – there too a symposium on the 
concept of perezhivanie was hosted, and 
chaired by Professor Harry Daniels. Pro-
fessor Fernando Gonzalez Rey, Associate 
Professor Nikolai Veresov and myself pre-
sented. Also at this event, many scholars, 
including a large contingent from Brazil 
presented posters and papers.

Judith writes “Two sessions I liked most 
in the congress: the one by keynote spe-
aker Professor Marilyn Fleer and the pre-
sentations by Professor Seth Chaiklin. 
Professor Fleer talked about significance 
of imaginary play for developing concep-
tual understanding of preschool children. 
Her powerful analysis draws upon cultural 
historical theory and extends understanding 

about play theory under contemporary socio-cultural context. I also 
liked Professor Seth Chaiklin’s presentations as well because he ex-
plained the theoretical concepts in such a scholarly manner that was 
extraordinary. Also, his presentations were humorous that made it 
special and kept me listening.”

The theme of the Congress was “Inventing the future: Trans-
formative research, imagination and collective action for social 

3

Judith Gomes, PhD student from 
Monash University exhibits her poster.

change”. Anamika one of the PhD students from Monash Univer-
sity attending the Congress writes, “The theme of the Congress 
corresponded with my research.  It was a great platform to present 
my poster in ISCAR conference. I had opportunity to meet some 
of my Brazilian colleagues (see below) during my poster presenta-
tion. The aim of the poster was to present my study design to my 
fellow colleagues.” 

José Fernando Patiño (University of 
Brasília/USB-Cali, Colombia), Shukla 
Sikder (Monash University), Daniel Goulart 
(University of Brasília/University Center of 
Brasilia), Anamika Devi (Monash Universi-
ty), Judith Gomes (Monash University) and 
Yijun Hao (Monash University)



The Australian lunch – a cold sandwich was featured at the Congress. 
Associate Professor Irina Verenikina was the Congress convenor. Over 
gourmet sandwiches and lots of coffee, many important concepts, research 
topics and collaborations were discussed. Spaces were designed to encou-
rage Congress participants to gather and talk between sessions. Below you 
can see many of the Australian and Brazilian delegates interacting!

Anamika Devi (Monash University), José Fernando Patiño (Univer-
sity of Brasília/USB-Cali, Colombia), Daniel Goulart (University of 
Brasília/University Center of Brasilia), Cristina Coelho (University of 
Brasilia), Rebecca Lewis (Monash University), Megan Adams (Mo-
nash University) and Yijun Hao (Monash University)

The keynote presentations were most stimulating – two 
examples follow:

Mediation: The challenge of researching the ‘invisible’
(Daniels, Harry, University of Oxford, Oxford, England)
It has often been claimed that the notion of mediation lies at the heart 
of Vygotsky’s contribution to social science. However developments 
of his account of the social formation of mind have tended to have 
been empirically constrained by limitations inattempts to capture as-
pects of the ‘social’ which lie beyond the interactional. In this
session I will draw on a number of studies which provide glimpses 
of the need tonuance further the notion of mediation as part of the 
response to these limitations.
The point of departure is the understanding that the way in which 
the social relations of institutions are regulated has cognitive and af-
fective consequences for those who live and work inside them. The 
current state of the art in the social sciences struggles to provide a 
theoretical connection between specifi c forms, or modalities,
of institutional regulation and consciousness. Attempts which have 
been made to do so tend not to be capable of generating analyses 
and descriptions of institutional formations which are predictive of 
consequences for individuals. At the same time social policy tends 
not engage with the personal consequences of different forms of

institutional regulation. I will discuss an approach to making the con-
nection between the principles of regulation in institutions, discursive 
practices and the shaping of consciousness. I will argue that there is 
much to be gained from arguments that have developed in Philoso-
phy and Sociology as attempts are made to enhance the power of 
a cultural historical imagination in educational research. I will draw 
on classroom, school and broader institutional level data collected 
in recent funded research projects to support the discussion. I will 
conclude with a discussion concerning the relation between evidence 
(such as that produced through Randomised Controlled Trials) and 
the relevance of that evidence to a particular cultural historical setting 
(that is the external validity of evidence claims). This will be done in 
order to highlight the very important but not easily understood ways in 
which invisible mediation operates.

Discussion motivation within cultural-historical tradi-
tion: limitations, contradictions and new alternatives.
(Gonzalez Rey, Fernando, University Center of Brasília / University of 
Brasília, Brasilia, Brazil)
Despite the clear interest of Vygotsky, Rubinstein and Bozhovich on 
motivation as a central issue for a cultural-historical psychology, in fact, 
motivation was never among the main issues of Soviet psychology 
throughout its history. This lecture addresses some of the reasons that 
infl uenced the prior statement: the emphasis on cognition inSoviet psy-
chology - a more comfortable topic for the ideological basis which guided 
its main principles; the diffi culties for advancing on a logic of psycholo-
gical units instead of the logic of psychological functions and fi nally, the 
secondary character attributed to psyche in relation to a given external 
reality. The reduction of the symbolical mainly to sign and meaning was 
closely related to the omission of the topics of dialog and communica-
tion in Soviet psychology. Such omissions created serious diffi culties for 
advancing on a comprehension of motivation from a cultural historical 
standpoint, as well as on the concept of culture itself. Starting from the 
discussions of the elements referred before, motive will be analyzed 
and defi ned as the subjective confi gurations intrinsically related to any 
human function or experience. The concept of psychical units, speci-
fi cally in the way used by Vygotsky in his defi nition of concepts like 
sense and perezhivanie, inspired the concepts of subjective sense and 
subjective confi gurations as the corner stone for a new defi nition of 
motivation.Two different logics that have been followed indiscriminately 
within the cultural-historical tradition - and which are based on comple-
tely different principles - will be discussed in their implications for the 
study of motivation. Finally, I will emphasize the generative-imaginary 
character of human motivation, which is based on the inseparable unit 
of symbolical processes and emotions. I will remark how the subjective 
confi gurations of the different psychical functions and actions embody 
the broad range of living experiences of the actual context within which 
human life takes place, both socially and individually.
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This gives a taste of this exciting Congress. It 
is in keeping with many of the other Congresses 
that have been hosted. The previous one was 
hosted in Rome. 

Anamika Devi (Monash University), Ale-
xandre Avelino Giffoni Jr (University of Rio 
Verde), Seth Chaiklin (University of Aarhus), 
Marianne Hedegaard (Copenhagen Universi-
ty), Judith Gomes (Monash University

At the Congress the fi rst ever Cultural-Historical 
book series was launched by Springer Publisher 
who sponsored this event. This is also a forum in 
which research from many researchers using cul-
tural-historical theory will feature. One of the vo-
lumes to be published will be a book that focuses 
on perezhivanie, subjective confi guration and sen-
se, and emotions - refl ecting the activities of the 
groups collaborating across Brazil and Australia. 
The series editors are myself, Fernando Gonzalez 
Rey, Elena Kravtsova, and Nikolai Veresov.

Back row:  Hilary Monk, Shukla Sikder, Megan 
Adams, Avis Ridgway, Marilyn Fleer, Feiyan 

Chen, Nikolai Veresov, Yijun (Selena) Hao, 
Marie Hammer, Siautu Alefaio

Front row: Pui Ling (Pauline) Wong, Sue Mar-
ch, Judith Gomes, Robyn Babaeff (standing)

Academic exchanges such as the Brazil and Australia con-
nection have supported the building of the communities in both 
countries, with benefits for senior researchers and PhD students 
alike. The initiative of producing a Brazilian newsletter, I believe 
will act as a powerful tool for fostering similar information sha-
ring, network building, and the possibility for deep and long lasting 
collaborations which too can result in many exciting outputs, such 

as those described here – book series, symposia, YouTube re-
sources, shared research and ongoing dialogue. These progress 
our understandings of the original concepts of Vygotsky and those 
concepts that have been developed further by contemporary scho-
lars working with contemporary problems in contemporary times.

Profa. Dra. Marilyn Fleer (Monash University, Melbourne, Austrália)
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[APRESENTAÇÃO DE GRUPOS DE PESQUISA]

6

1GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM DIDÁTICA DE-
SENVOLVIMENTAL E PROFISSIONALIZAÇÃO DOCENTE 
(GEPEDI – UNIVERSIDADE DE UBERLÂNDIA)

Prof. Dr. Roberto Váldes Puentes (Universidade Federal de Uberlân-
dia, Uberlândia, Brasil)
Profa. Dra. Andréa Maturano Longarezi (Universidade Federal de 
Uberlândia, Uberlândia, Brasil)

O GEPEDI foi criado em 2008, no contexto do Programa de Pós-
-Graduação em Educação da Universidade Federal de Uberlândia. O 
mesmo tem como principais finalidades: 1) contribuir com o estado da 
arte sobre didática e formação de professores; 2) realizar estudos de 
diagnóstico das práticas docentes na educação básica e no ensino 
superior, propondo estratégias de desenvolvimento profissional dos 
professores; 3) investigar, do ponto de vista teórico e de experimentos 
pedagógicos, o desenvolvimento integral da personalidade dos estu-
dantes, bem como a formação inicial e a prática didática dos profes-
sores na perspectiva histórico-cultural, com enfoque para a didática 
desenvolvimental; 4) divulgar os aportes teórico-metodológicos exis-
tentes sobre Didática Desenvolvimental e; 5) avançar na  produção do 
conhecimento nesse campo. 

Compõem o grupo em torno de 30 membros, entre professores 
doutores da Universidade Federal de Uberlândia e da Universidade 
de Uberaba; alunos vinculados aos cursos de graduação e pós-gra-
duação, bem como professores da educação básica vinculados aos 
projetos de pesquisa. 

Dentre as ações empreendidas pelo grupo destacam-se: 1) o intercâm-
bio nacional e internacional de professores e alunos, 2) o desenvolvimento 
de projetos de pesquisa com financiamentos de diferentes órgãos de fo-
mento, 3) a divulgação científica por meio de publicações, realização de 
evento científico (Colóquio Internacional Ensino Desenvolvimental, em sua 
terceira edição) e a coordenação da Coleção Biblioteca Psicopedagógica 
e Didática, 4) as traduções inéditas para o português (do Brasil) de Antolo-
gias e obras completas dos autores soviéticos e russos. 

Do ponto de vista do desenvolvimento de projetos de pesquisas 
destacam-se os seguintes:

1-O perfil dos professores que atuam no Ensino Médio: um diag-
nóstico de necessidades didático-pedagógicas.

Projeto coordenado pelo professor doutor Roberto Valdés Puentes. 
Pesquisou o perfil didático-pedagógico dos professores que atuam no 
Ensino Médio com base na noção de professor, de docência, de didática 
e de aula na perspectiva dos principais didatas russos dentro da pers-
pectiva histórico-cultural: M. M. Danilov, M. N. Skatkin  A. A. Burdani, N. 
Yakoliev, G. Labarrere, G. E. Valdivia, O. Silvestre, J. Zilberstein e P. Rico

2-A Didática no âmbito da Pós-Graduação no Brasil: uma análise 

das pesquisas e produções no período de 2004 a 2010.
Projeto coordenado pela professora doutora Andréa Maturano 

Longarezi. Pesquisou o lugar que a Didática vem ocupando no âm-
bito investigativo. A classificação das pesquisas foi feita com base 
na noção que o grupo tem sobre Didática na perspectiva histórico-
-cultural e do ensino desenvolvimental, especialmente, da Teoria da 
Atividade, a partir de autores tais como V.V. Davídov e J. C. Libâneo. 
No contexto desse projeto surgiu o novo conceito de didática com o 
qual o grupo trabalha: 

A didática desenvolvimental, enquanto ciência interdisciplinar, 
vinculada à Pedagogia, ocupa-se da organização adequada da ati-
vidade de ensino-aprendizagem-desenvolvimento, tendo o ensino 
intencional como seu objeto, a aprendizagem como condição e o 
desenvolvimento das neoformações e da personalidade integral do 
estudante, especialmente do pensamento teórico, como objetivo. Em 
outras palavras, a didática se ocupa do estudo dos princípios mais 
gerais de organização adequada da atividade de ensino ou instrução, 
tendo as leis do desenvolvimento mental da criança, as particulari-
dades das idades e as características individuais da aprendizagem 
como condições desse processo.

Ainda essa definição está incompleta, mas é a que melhor se 
aproxima aquilo que entendemos como do campo da Didática.

3-Didática desenvolvimental no contexto da escola públi-
ca brasileira: condições e modos para um ensino que promova 
desenvolvimento.

Projeto coordenado pela professora doutora Andréa Maturano Lon-
garezi. A pesquisa parte da necessidade de intervenções didático-pe-
dagógicas que resultem no delineamento de princípios orientadores de 
uma prática pedagógica voltada para a aprendizagem e o desenvolvi-
mento docente e discente, tomando as condições e os modos da ação 
didática como dimensões a serem investigadas. No campo conceitual 
há alguns estudos no Brasil que têm realizado uma discussão sobre 
uma didática que desencadeia nos estudantes desenvolvimento, o que 
se tem chamado de didática desenvolvimental. As bases epistemoló-
gicas desses estudos estão fundadas no materialismo histórico-dialé-
tico, tomadas por diferentes estudos de psicólogos e didatas russos 
que têm suas produções voltadas para essa perspectiva de ensino, 
especialmente, Vigotski, A. N. Leontiev, Galperin, entre outros. Funda-
mentado nessa abordagem este projeto pretende intervir em contextos 
escolares a partir de três subprojetos: um no Ensino Fundamental, ou-
tro no Ensino Médio e, um último, no Ensino Superior.

4-A didática desenvolvimental e seu campo conceitual na tra-
dição da teoria histórico-cultural.  

Esses estudos têm sido desenvolvidos pelo professor Roberto 
Valdés Puentes. Os mesmos tem permitido identificar como a didáti-
ca desenvolvimental, ainda quando de maneira geral tem sido asso-
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ciada com enfoque histórico-cultural, está mais vinculada com uma 
concepção histórico-cultural da atividade cujos principais represen-
tantes são: A. N. Leontiev, P. Ya. Galperin, L. V. Zankov, A. V. Zaporo-
zhets, D. B. Elkonin, V. V. Davidov, N. F. Talizina, L. a. Venguer, entre 
outros. Em tal sentido, trata-se de uma didática que tem como foco a 
atividade objetal, os processos de assimilação, a formação das fun-
ções psíquicas superiores, em especial as funções cognitivas, mas 
especificamente a formação do pensamento teórico (no ensino fun-
damental). Mas, também as ideias de Vigotski sobre a formação de 
conceitos e a teoria da zona de desenvolvimento próximo.

5-A didática desenvolvimental: a teoria da formação por etapas 
das ações mentais e dos conceitos e a teoria da atividade de estudo.

Esses estudos têm sido desenvolvidos pelo professor Roberto 
Valdés Puentes. A pesquisa tem procurado analisar as contribuições 
e limitações das duas propostas didáticas mais consistentes dentro 
da didática desenvolvimental, depois da teoria de L. V. Zankov. Em 
primeiro lugar, a origem, estrutura e o conteúdo da teoria da forma-
ção por etapas das ações mentais e dos conceitos elaborada entre 
1944 e 1972 por P. Ya. Galperin e seus colaborados e seguidores, 
especialmente, N. F. Talízina. Esta teoria é provavelmente a proposta 
melhor elaborada até o momento de como se dá em diferentes eta-
pas o processo de assimilação cognitiva na criança, descrito por L. 
S. Vigotski e A. N. Leontiev. Em segundo lugar, a origem, estrutura 
e conteúdo da teoria da atividade de estudo desenvolvida a partir 
da década de 1950 e até a década de 1990, por V. V. Davidov e D. 
B. Elkonin, com a colaboração de numerosos pesquisadores russos. 
Esta teoria tem o foco na formação do pensamento teórico, com base 
nas ideias do filósofo russo Iliénkov, e na autotransformação do su-
jeito. Em terceiro lugar, a relação existente entre essas duas teorias, 

partindo do pressuposto que a teoria da formação por etapas das 
ações mentais e dos conceitos de Galperin teria sido assumida por 
Davidov e Elkonin como o método da teoria da atividade de estudo.

Atualmente o grupo tem empreendido estudos que permitam ana-
lisar a unidade do cognitivo e do afetivo na personalidade e a maneira 
como essa questão pode ser desenvolvida do ponto de vista didático.

Nesse sentido, o foco principal do grupo hoje tem sido: 1) elaborar 
as bases de uma didática dialética que supere as limitações de uma 
didática desenvolvimental e responda às demandas da escola e da 
educação brasileira; 2) fazer uma releitura do materialismo histórico-
-dialético, do ponto de vista filosófico; 3) fazer uma releitura da psi-
cologia marxista (do período soviético, russo- incluindo as repúblicas 
que se reconstituíram com a desintegração da ex-união soviética) e 
da psicologia contemporânea; 4) fazer uma releitura da educação e 
da pedagogia marxistas e, mais especificamente, uma releitura da 
Didática e, em especial, da Didática Desenvolvimental.

O grupo tem se dedicado também à divulgação do conhecimento 
científico por meio da Coleção Biblioteca Psicopedagógica e Didática e 
ao acesso às obras dos psicólogos e didatas russos por meio da orga-
nização de traduções para a Língua Portuguesa. A coleção tem pouco 
mais de 2 anos e já conta com 13 títulos, dos quais 8 já foram publica-
dos. Desses 1 está na segunda edição e outro está prestes a entrar.

Sessão do I Colóquio Internacional 
Ensino Desenvolvimental: vida, 
pensamento e obra dos principais 
representantes russos, realizado em 
maio de 2012, na Universidade Fede-
ral de Uberlândia. Da esquerda para 
a direita: Roberto Valdés Puentes 
(Universidade Federal de Uberlân-
dia),  Francisco Curbelo (Associação 
Juinense de Ensino Superior Juína-
-MT), Alberto Labarrere (Universida-
de de Santo Tomás, Chile), Andréa 
Maturano Longarezi  (Universidade 
Federal de Uberlândia),  Zoia Prestes 
(Universidade Federal Fluminense),  
Tatiana Akhutina (Universidade Esta-
dual de Moscou),  Yulia Solovieva 
(Universidad Autónoma  de Puebla 

- México), Maria Aparecida Mello (Universidade Federal de São Carlos), 
Orlando Fernandez Aquino (Universidade de Uberaba),  Maria Célia 
Borges (Faculdade de Ciências Integradas do Pontal),  Elaine Sampaio 
Araújo (Universidade de São Paulo),  Achilles Delari Junior, Raquel 
Aparecida Marra da Madeira Freitas (PUC-GO) e José Carlos Libâneo 
(PUC-GO).



2CRIATIVIDADE E INOVAÇAO NA PERSPECTIVA HISTORI-
CO-CULTURAL DA SUBJETIVIDADE (UNIVERSIDADE DE 
BRASÍLIA)

Profa. Dra. Albertina Mitjáns Martínez (Universidade de Brasília, Bra-
sília, Brasil)
Profa. Dra. Luciana de Oliveira Campolina (Centro Universitário de 
Brasília, Brasília, Brasil)
Profa. Dra. Luciana Soares Muniz (Universidade Federal de Uberlân-
dia, Uberlândia, Brasil)

O grupo de pesquisa coordenado pela Profa Doutora Albertina Mi-
tjáns Martínez da Universidade de Brasília conta com pesquisadores 
de diferentes regiões e localidades do país e do exterior. Tendo como 
foco as pesquisas e avanços teóricos, o grupo investiga diferentes 
processos relacionados à criatividade e à inovação, tipos e contex-
tos de aprendizagem. Há um interesse do grupo pela interface entre 
campos de conhecimentos com raízes genéticas diferentes: o campo 
de estudos da criatividade, o campo de estudos da inovação institu-
cional e o campo de estudos da aprendizagem. 

O grupo assume o embasamento teórico da Teoria histórico-cultu-
ral da subjetividade desenvolvido por González Rey e as elaborações 
teóricas advindas das investigações de Mitjáns Martínez no campo da 
criatividade e inovação há mais de 20 anos. Constitui objetivo do grupo 
de pesquisa avançar na compreensão das características e processos 
que subjazem à criatividade e à inovação como processos da subjeti-
vidade. Neste enfoque teórico, a criatividade é um processo complexo 
da subjetividade humana, concepção que rompe com a ideia simplista 
de que a criatividade é algo inerente à natureza humana ou que cor-
responde a um conjunto características cognitivas, motivacionais, ou 
de personalidade que se adquirem em contato com o meio ambiente. 

No enfoque teórico desenvolvido pelo grupo, a criatividade emerge 
configurada a partir da subjetividade humana compreendida na sua 
dupla condição de subjetividade individual e subjetividade social, cons-
tituindo uma organização complexa do psicológico em que se integram 
a unidade dos processos simbólicos e emocionais. Desta forma, a cria-
tividade está associada às múltiplas relações entre o sujeito, contexto 
da ação e organização subjetiva. O interesse do grupo está justamente 
na processualidade que possibilita a expressão da criatividade, o que 
pode ou não corresponder a um produto final, mas também e, sobre-
tudo, constitui fonte de desenvolvimento da subjetividade do individuo. 

Dentre os eixos de investigação fundamentais, o grupo tem se 
dedicado ao estudo de três grandes temas:

1) Criatividade e aprendizagem: no qual explora a aprendiza-
gem criativa em contextos educativos formais e não formais. Neste 
eixo, a aprendizagem criativa é compreendida como uma forma com-
plexa de aprender, caracterizada pela confluência de no mínimo três 
elementos: personalização da informação, confrontação com o dado 
e a produção e geração de ideias próprias e novas que vão além 

do dado. Esse modo de aprender expressa uma forma de funciona-
mento subjetivo particular, tendo em vista o exercício da condição; a 
produção de sentidos subjetivos favorecedores de geração de novi-
dade; a atualização de configurações subjetivas; e a forma como o 
operacional aparece subjetivado.

2) Criatividade e trabalho pedagógico: no qual se investiga o 
trabalho criativo do professor e suas relações com a aprendizagem. 
Neste eixo, o trabalho pedagógico criativo está associado tanto à 
produção de novidades com valor para a aprendizagem e o desen-
volvimento dos estudantes, assim como com o processo de mudan-
ças na subjetividade individual do professor.

3) Inovação nas instituições educativas: no qual o enfoque te-
órico e epistemológico permite compreender a inovação educativa 
como geração de novidades caracterizadas por mudanças e alterna-
tivas nos processos educativos ou expressões criativas grupais da 
instituição educativa que se configuram a partir de processos com-
plexos da subjetividade social e da dimensão histórica subjetiva.

Dentre as principais linhas de pesquisas desenvolvidas atual-
mente se destacam:
• Criatividade na idade pré-escolar,
• Criatividade na aprendizagem no ensino fundamental,
• Criatividade na pós-graduação,
• Criatividade na aprendizagem em espaços educativos não formais,
• Criatividade no trabalho pedagógico dos professores,
• Processos de constituição dos sujeitos criativos,
• Processos de inovação nas instituições educativas,
• A subjetividade social das instituições educativas e sua influência 

na criatividade e a inovação,
• O papel dos gestores na inovação educativa,
• Criatividade e inovação na formação de professores.

Vale reiterar que os trabalhos de investigação do grupo se cen-
tram na compreensão da criatividade e da subjetividade, abarcando 
a Educação Básica e o Ensino Superior no Brasil, e abrangem con-
textos formais e contextos não formais de educação. 

Em consonância com a concepção teórica assumida, o grupo 
adota como eixo epistemológico e metodológico orientador das pes-
quisas, a Epistemologia Qualitativa, desenvolvida por González Rey, 
proposta que fundamenta o estudo da subjetividade. A Epistemolo-
gia Qualitativa apoiada em princípios intrinsecamente relacionados à 
construção do conhecimento enfatiza o caráter construtivo interpre-
tativo do conhecimento, que outorga ao pesquisador a responsabi-
lidade pela geração de ideias e modelos teóricos. Destaca ainda, o 
caráter interativo, com ênfase no processo dialógico entre os partici-
pantes da pesquisa e o próprio pesquisador, bem como a legitimidade 
do singular como instância de produção de conhecimento cientifico.

Por fim, aponta-se que as investigações realizadas pelo grupo em 
articulação com a teoria histórico-cultural da subjetividade estão sen-
do desenvolvidas com uma intenção de avançar nas concepções de 
criatividade e inovação que têm sido hegemônicas no campo. Deste 
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modo, as pesquisas e elaborações teóricas têm permitido uma inten-
sa produção científica que aprofunda na compreensão complexa da 
relação criatividade, inovação e subjetividade humana.  

Algumas das Teses de doutorado e dissertações de mestrado de-
fendidas nos últimos anos na Universidade de Brasília sob orienta-
ção da Profa. Dra. Albertina Mitjáns Martínez:

A aprendizagem criativa em contextos não-formais: caracteriza-
ção e processos subjetivos constitutivos. Defendida por Pilar de Al-
meida. 2015. (Doutorado em Educação).

Aprendizagem criativa da leitura e da escrita e suas inter-relações 
com o desenvolvimento da subjetividade. Defendida por Luciana So-
ares Muniz. 2015. (Doutorado em Educação).

Mônica Pinheiro, Carolina Oliveira, Gláucia Melasso, Luciana Cam-
polina, Albertina Mitjáns Martínez, Victor Bernardes, Tatiana Arruda, 
Talyta Marcello, Mariana Oliveira e Pilar Almeida 

A criatividade no trabalho pedagógico do professor e o movimento 
em sua subjetividade. Defendida por Tatiana Santos Arruda. 2014. 
(Doutorado em Educação).

Inovação educativa e subjetividade: a configuração da dimensão 
histórico-subjetiva implicada em um processo inovador. Defendida 
por Luciana de Oliveira Campolina 2012. (Doutorado em Educação) - 
Apoio Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 
A constituição da aprendizagem criativa no processo de desenvolvi-
mento da subjetividade. Defendida por Ana Luiza Snoeck Neiva do 
Amaral. 2011. (Doutorado em Educação). Apoio: Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico Tecnológico. 
O impacto do trabalho com alunos deficientes na subjetividade do 
professor e no seu trabalho pedagógico. Defendida por Geandra 
Cláudia da Silva Santos. 2010. (Doutorado em Educação).
O movimento da subjetividade no processo de superação das dificul-
dades de aprendizagem escolar. Defendida por Maristela Rossato. 
2009. (Doutorado em Educação).
A criatividade do pedagogo perante as queixas escolares. Defendida por 
Francisca Bonfim de Matos Rodrigues Silva. 2013. (Mestrado em Educação).
A aprendizagem dos professores na pós-graduação: três estudos de caso. 
Defendida por Valdivia de Lima Pires Egler. 2013. (Mestrado em Educação).

Contatos do grupo: Albertina Mitjáns Martínez - email: amitjans49@gmail.
com; Luciana de Oliveira Campolina – email: campolina.luciana@gmail.
com; Luciana Soares Muniz – email: lucianasoares.muniz@gmail.com.

[ENTREVISTA COM MARIA CLOTILDE ROSSETI-FERREIRA]

Maria Clotilde Rossetti-Ferreira foi a entrevistada da primeira 
edição do Boletim da ISCAR – Brasil. Paulistana, nascida 
em 1936, é formada em Filosofia pela Pontifícia Universi-
dade Católica de São Paulo (1958) e possui especializa-
ção em Psicologia Clínica pelo Instituto Sedes Sapientiae 

(1962). Foi professora da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – 
USP (1962 – 1972) e é atualmente Professora Emérita da Faculdade de 
Filosofia, Ciência e Letras de Ribeirão Preto - USP, na qual desenvolveu 
a maior parte de seu trabalho acadêmico. Entre seus diversos temas 
de estudo e prática podemos destacar a Psicologia do Desenvolvimento 
e a Educação Infantil. Atuou acadêmica e politicamente em defesa da 
melhoria do atendimento de crianças e jovens em instituições, em espe-
cial creches e mais recentemente instituições de acolhimento a crianças 
e adolescentes/abrigos. É fundadora e membro participante do Centro 
de Investigação sobre o Desenvolvimento Humano e Educação Infantil 

(CINDEDI), onde, junto a seus cola-
boradores, elaborou a perspectiva da 
Rede de Significações (RedSig). Sua 
produção acadêmica é vasta, podem 
ser citados em especial os livros. ¹Os 
fazeres na Educação Infantil ; ² Rede 
de Significações e o estudo do desen-
volvimento humano ; ³ O acolhimento 
institucional na perspectiva  da criança 
; e    Aprendendo com a criança de zero 
a seis anos . Também se destacam os vídeos sobre proteção integral à 
criança e ao adolescente, produzidos pelo CINDEDI . Mãe de três filhos 
e avó de cinco netos nos concedeu no mês de maio uma entrevista, que 
expressa sua postura de diálogo e abertura, e termina, como não poderia 
deixar de ser, de forma provocativa. 
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 ¹ M. C. Rossetti-Ferreira; A. M. Mello; T. Vitória; A. P. Gosuen; A. C. Chaguri (Orgs.). (1998). Os fazeres na Educação Infantil. São Paulo: Cortez Editora.
 ² M. C. Rossetti-Ferreira; K. S. Amorim; A. P. S. Silva; A. M. A. Carvalho (Orgs). (2003). Rede de Significações e o estudo do desenvolvimento humano. Porto Alegre: Artmed Editora.
³ M. C. Rossetti-Ferreira; I. Almeida; S. A. Serrano. (Orgs). (2011) O acolhimento institucional na perspectiva  da criança. São Paulo: Editora Hucitec.
   A. M. A. Carvalho; M. I. Pedrosa; M. C. Rossetti-Ferreira. (Orgs). (2012) Aprendendo com a criança de zero a seis anos. São Paulo: Cortez Editora, 2012.
  Os links podem ser acessados no site do CINDEDI: www.cindedi.com.br
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Leandro: Sua formação inicial foi em filosofia pela PUC-SP. Gos-
taria de perguntar: Por que filosofia? Como foi isso?

Clotilde: Eu gostava muito e era muito boa em matemática. Ganhei 
uma maratona de matemática, eu era muito boa de matemática desde 
criança pequena. Mas queria trabalhar com pessoas. Então para mim, 
quando chegou à escolha profissional eu fiquei... [em dúvida]. Meu pai 
insistiu muito na matemática. Eu queria fazer na USP. Ele disse: “Mate-
mática você faz na USP...”. Mas ele era católico praticante e quando eu 
escolhi fazer filosofia, ele falou: “Filosofia, na USP você não faz. São to-
dos livres pensadores e eu não quero que filha minha vá fazer filosofia na 
USP”. Ai eu fiz na São Bento [atual PUC-SP] porque eu queria fazer filo-
sofia por tratar mais de questões humanas e não ficar só na matemática.

L: E por que psicologia?
C: Eu fui dar aula com 20 anos no colégio Sion. Minhas alunas, pois 

era um colégio feminino, tinham 16 ou 17 anos, então nós éramos quase 
da mesma idade. Eu estudava e estudava para ensinar filosofia grega,  
Platão, Aristóteles, Sócrates para elas, mas  não conseguia interessa-
-las.  (...). Então eu propus para as irmãs [freiras] do Sion, que eram 
muito abertas, mudar o curso. Em vez de ser um curso de filosofia - até 
então eu estava dando história da filosofia - eu passaria a fazer grupos 
de discussão com os alunos sobre pena de morte, aborto, etc. E assim 
eu fiz. Ai as alunas ficaram apaixonadas. Então isso me interessou muito, 
pois eu comecei a necessitar de aprender mais de psicologia na realida-
de. Muitos dos assuntos que lhes interessavam eram assuntos de ado-
lescência, eram assuntos que interessavam a adolescentes. Além disso, 
quando comecei a trabalhar no Sion, eu realizei um estágio de educação 
infantil Montessori-Lubienska (...). Assim, eu senti que eu realmente que-
ria voltar para o banco da escola. Porque eu não queria ficar dando aula 
de filosofia, filosofia. Eu queria estudar psicologia e uma psicologia ligada 
à criança e mais ligada à educação. 

L: E por que a educação infantil?
C: Ah, desde pequenininha eu gostava. Desde criança eu gostava 

de brincar de escolinha [risos], brincar de contar história, eu dei aula de 
catecismo para “pitititico”. 

L: E sobre a psicologia histórico-cultural? Como você abordaria 
sua relação com ela?

C: [Na Inglaterra, na Tavistock Clinic, onde realizei parte da minha 
pós-graduação] a formação era mais para psicanálise. Convidaram-me 
para fazer formação como psicanalista, mas eu não aceitei (...). Eu não 
achei que era a minha. Eu realmente não achei que era a minha e fui 
virar pesquisadora na realidade. 

Quando cheguei aqui [Brasil], eu voltei desempregada. O pessoal do 
Departamento de Psicologia Medica e Psiquiatria da FMRP-USP insistia 
muito que me recontratassem, mas [os chefes] diziam que eu era sub-
versiva: “de jeito nenhum”. Então eu voltei sem nada (...). Inicialmente 
eu até pensei em entrar em clínica junto com um pediatra e fazer clínica 

infantil ou coisa assim. Mas eu era de universidade, eu não conseguia 
ficar longe. Eu não conseguia ficar longe, era minha vocação e acabou. 
Ai eu consegui entrar para a FFCLRP-USP. 

Nessa época começou a trabalhar comigo a Zilma [Zilma Ramos de 
Oliveira], que fez mestrado e doutorado comigo. No meu entender, onde 
eu vinculo o meu inicio de conhecimento da literatura histórico-cultural 
realmente foi estudando com a Zilma (...). Eu trabalhei um bom tempo 
com desnutrição, mas entrei logo para o assunto creche porque eu achei 
que desnutrição era um assunto onde a solução era econômica e não 
de estudos teóricos. Enquanto a creche exigia o desenvolvimento de um 
“bruta” know-how. Eu estava desenvolvendo estudos com creche e ai eu 
convidei a Zilma.

Para mim [também foram importantes para a aproximação ao referen-
cial histórico-cultural] os estudos em linguagem e análise do discurso. A 
marca da filosofia foi muito grande. Eu gostava muito de epistemologia, 
eu estudei muito epistemologia. A marca da linguagem, da semiótica, da 
análise do discurso foi uma coisa muito importante.

Você sabe que foi muito interessante... O que você está me pergun-
tando me lembra algo. Nós tivemos um encontro [sobre desenvolvimen-
to] em Recife, em uma praia afastada do Recife. Era um encontro com 
vários dos figurões. Nesse encontro tinha muito estrangeiro de alto esca-
lão e tínhamos nós. E eu ouvi uma discussão muito interessante. Era um 
momento de grande inflação e inicio de abertura política, então era toda 
aquela turbulência [no Brasil]. E eu ouvi uma discussão de alguns nór-
dicos que debatiam porque os latino-americanos tinham tanto interesse 
nas perspectivas histórico-culturais. Essa era a discussão. Porque “eles” 
[latino-americanos] tinham tanto interesse nessa perspectiva e não nas 
mais nomotéticas. Entrou no debate então que o contexto mais caótico 
e complexo exigia soluções complexas. E que nós estávamos mais pre-
parados para nos envolver em situações complexas e tentar usar siste-
mas complexos, que em nosso raciocínio nós precisávamos desse tipo 
de ferramenta. E eu acho que é isso mesmo, entende? Talvez para um 
suíço que viva tudo certinho, dê “dois mais dois são quatro”. Mas para 
alguém na favela da Maré, que eu estive outro dia, não dá.  Você vai ter 
que usar outro instrumental, outro referencial. Você vai ter que usar uma 
flexibilidade que leve a história, que leve a economia, que leve tudo isso 
em consideração. Então você precisa ter outro referencial para poder 
explicar. Entende? 

L: E o que você diria sobre metodologia científica?
C: Acho que depende do seu problema. Realmente depende do seu 

problema. Se você quer estudar uma política pública sobre populações 
que tem ou não esgoto, você vai usar epidemiologia e estatística de gran-
de número. Eu não tenho nada contra estatística de grandes amostras, 
absolutamente. Acho que depende do seu interesse e da sua pergunta. 
Agora se você quiser olhar um processo interativo em que você está 
querendo ver as transformações que estão ocorrendo, você vai ter que 
entrar em uma análise microgenética, não tem jeito.  Então depende da 
pergunta. Dentro da pergunta, do contexto, dos sujeitos, da idade dos 
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sujeitos, do tempo que você tem, há um monte de variáveis que vão 
circunscrevendo de que forma você vai definir tanto o método que você 
vai abordar, como os procedimentos que você vai empregar.

Gosto muito da ideia do general que era um ótimo estrategista. Que 
quando ele estava no meio da batalha ele queria ver de longe o que 
estava acontecendo. E quando ele estava de longe, ele queria ver como 
se estivesse no meio da batalha. Então você precisa ser capaz de ter 
esse movimento, conseguir ser capaz de estar dentro e de se afastar, 
esse movimento de fusão e diferenciação de certa forma. De conseguir 
enxergar dentro e se afastar. 

L: Pensando agora na RedSig. O que você colocaria como 
a ideia ou os conceitos que formam o coração da RedSig? Como 
você sintetizaria a grande ideia que a RedSig trás?

C: Ela busca te ajudar a apreender a complexidade. E apreender a 
complexidade em transformação e em contínua mudança. Nós como 
psicólogos estamos interessados nos indivíduos, mas mesmo quando 
ele está sozinho, esse individuo tem um outro, mesmo que esse outro 
seja o “eu mesmo”. Ele está sempre com o outro. Então a interação é 
central, seja com o outro, seja com ele mesmo. E essa interação é cir-
cunscrita por uma série de fatores que são físicos, sociais, ideológicos e 
simbólicos, que então recolocam e põe a tona, como figura, certos ele-
mentos que vão te levar naquela situação.

Em nossas pesquisas iniciais em creche (década de 70), nós perce-
bemos uma coisa: não tinha interação [adulto – criança]. Quando tinha in-
teração era a educadora mandando as crianças mais velhas: “põe isso”; 
“põe aquilo”. Eram ordens. E com as pequenas era colocar elas de lá para 
cá, dar alguma comida ou qualquer coisa. Mas uma troca não havia. E 
de repente nos caiu ai também a ficha de que nós não estávamos olhan-
do... Que os parceiros mais disponíveis de interação nós não estávamos 
olhando. Nós estávamos querendo olhar a interação, mas nós estávamos 
querendo olhar a interação adulto – criança que não ocorria. Porém, a inte-
ração criança – criança, que ocorria, nós não estávamos estudando. Então 
nós redirecionamos, começamos a estudar a interação criança – criança.

L: Clotilde, para você, de forma geral, qual a função da Universi-
dade e como você entende o seu atual momento?

C: O meu modelo de universidade é o CINDEDI. Uma comunidade de 
ensino-aprendizagem, onde você tem, obviamente, uns que tem maior 
experiência que conhecem mais, mas que estão junto com os outros, 
ainda mais nessa época que vocês dominam uma série de instrumentos 
e ferramentas que nós não dominamos. Eu acho que é nessa troca de 
experiências, não só eu contigo, mas também entre vocês. Eu sempre 
coloquei pós-doutorando com doutorando, doutorando com mestrando, 
mestrando com iniciação científica. Então você cria uma comunidade 
onde uns ajudam os outros, onde se discutam os problemas, onde se 
compartilhem as ideias e onde se possam discutir os projetos conjunta-
mente. Para mim essa é a forma que a Universidade deveria ser, apren-
dendo em uma integração de teoria, pesquisa, docência e prática.
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[Sobre a Universidade hoje] acho que ela entrou em uma visão pro-
dutivista, contabilista, muito negativa que é muito destrutiva (...). As admi-
nistrações são tocadas da forma mais fechada possível. Acho que está 
refletindo o momento do país, o momento do mundo. Acho que nós esta-
mos em crise mesmo. A USP em específico está em uma crise lascada. 
E não estamos falando só de dinheiro. É uma crise de valores. Agora, 
eu sou uma otimista inveterada. Em 1967, foi a época que nós voltamos 
da Europa, e olhando para a situação da França a gente falava assim: 
“Como essa juventude francesa está calada diante da barbaridade fran-
cesa na Argélia? Aceita tudo isso, fica absolutamente parada, sem fazer 
nada, não reage, não toma posição, não assume nada, não protesta, não 
faz nada”. Não se passaram meses, estourou maio de 68, sabe? Então, 
eu acho que às vezes você tem ciclos que a coisa de repente eclode de 
outra forma. Assusta-me muito quando eu vejo o projeto de terceirização, 
me assustam alguns retrocessos lamentáveis. Mas eu acho que não vai 
ser agora que o mundo vai acabar não (risos).

L: Como última pergunta, o que é desenvolvimento para você?
C: Nossa! Não me faça essa pergunta... Essa eu não quero (risos). 

É interessante, porque eu estou em uma fase de desenvolvimento, ano 
que vem eu faço 80, que eu nem imaginava eu assim nessa idade, eu 
nunca imaginei (...). Você continua se desenvolvendo? Continua, sem 
dúvida alguma. Acho que eu vou aprendendo a me virar nas situações, 
a saber a resolve-las.. É só aprendizagem? Não é só aprendizagem, 
é desenvolvimento. Na interação com as pessoas eu vou conseguindo 
resolver de forma que eu consigo naquele momento poder viver melhor 
e conviver melhor. Então realmente eu acho que até o momento de pé 
na cova você vai nisso ai. Então, o que é desenvolvimento? Você me de-
safiou... Ele é tão múltiplo. Você pode pega-lo sobre múltiplos aspectos e 
em cada aspecto você pode discorrer sobre ele.

L: E como você explicaria para uma criança o que é desenvolvimento?
C: Para mim sempre vem, é quase de associação livre (risos): 

transformação qualitativa. É transformação qualitativa, uma nova for-
ma de relação consigo mesmo, com os outros e as coisas. Eu digo 
que situações de crise são situações de desenvolvimento. Pegando 
o nascimento de uma criança, que é uma crise na família, para a 
mãe, para o pai. Ela exige toda uma reorganização. Uma reorga-
nização interna, externa, econômica, social, biológica, psicológica. 
Isso é desenvolvimento. Então ai você tem um desenvolvimento. Ele 
pode ser para cima ou para baixo, você pode também ter um desen-
volvimento para baixo. Mas nesses momentos é que você tem essa 
transformação. Mas agora eu vou devolver. E você? Como você de-
fine desenvolvimento? (risos).

Entrevistador: Leandro Amorim Rosa. Doutorando em Psicologia 
Social pela PUC-SP; Professor do Instituto Municipal de Ensino Su-
perior de Catanduva e do Curso de Especialização em Psicologia 
Política da EACH – USP. 



Mi trayectoria como psicólogo estuvo marcada inicialmente 
por el psicoanálisis, por ser esta la línea teórica que predo-
mina en la formación impartida en las carreras de psicología 
de Argentina. Fue, entonces, una formación exclusiva y ex-
cluyente, más allá del rigor propio con que se trabajó este 

campo específico, ya que no contemplaba la discusión de otras perspec-
tivas teóricas y la propia cuestión de la investigación en general. 

Al mismo tiempo, el espíritu de la época (final de la dictadura, comien-
zo de la etapa democrática argentina), y en el contexto de una fuerte 
militancia política, permitía transitar por otros espacios de formación vin-
culados al marxismo, en la perspectiva leninista. 

Esta incompatibilidad teórica, epistemológica y política encontraba al-
gunos puntos de acuerdo en el determinismo que compartían: el determi-
nismo intrapsíquico del psicoanálisis y el determinismo economicista del 
leninismo, al menos en sus versiones locales. De esta forma, los aspectos 
culturales, por ejemplo, constituían aspectos accesorios de la personalidad 
o eran manifestaciones superestructurales de un modo de producción.

En esos aprisionamientos teóricos, el sujeto era también determinado, 
sea por su estructura psíquica o su condición de clase. Esta serie de condi-
cionantes debía abrir espacio para preguntas que hoy resultan previsibles 
pero que, en esa época, quizás por la forma también cultural y política que 
pueden tener los obstáculos epistemológicos, difícilmente se planteaban. 
Dentro de esas preguntan estaban: si la estructura de la personalidad se 
constituye en una edad temprana y permanece inmodificable, si las deter-
minaciones inconscientes son absolutas, ¿cuál sería el sentido y objetivos 
de la terapia? ¿Y por qué un sujeto decidiría comenzar análisis? ¿Es tambi-
én esta una determinación inconsciente o hay allí una condición de sujeto?

Por otro lado, si el sujeto, en cuanto a su conducta política, es puro 
efecto de su pertenencia de clase, si la historia tiene un flujo propio de evo-
lución, efecto de la relación dialéctica entre fuerzas productivas y relaciones 
sociales de producción, ¿cuál es, por ejemplo, el sentido de la militancia? 
¿yo decido militar o es una condición histórica que me “obliga” a ello?

Althusser (1974; 1991) ofrecía, en la época, una serie de soluciones a 
estas cuestiones, también parcialmente contradictorias pero escasamente 
debatidas, como la pregunta por los procesos que permitían el tránsito de 
una estructura a otra.

Sobre estas contradicciones del estructuralismo y su agotamiento, junto 
al declive y caída del socialismo real, se consolidan una serie de teorías y 
perspectivas epistemológicas, englobadas en la perspectiva posmoderna. 
No cabe analizar aquí, por razones de espacio, las diferencias y proximida-
des entre las varias teorías que se incluyen en este campo, mas sí destacar 
dos aspectos: el predominio del lenguaje, entendido como forma única de 
representación de la realidad (desde cualquiera de los giros que intentan 
definir esta relación: el lingüístico, el discursivo, el narrativo), y la muerte del 
sujeto, arbitrariamente resumido a la noción de sujeto cartesiano.

El cursado de la maestría y el doctorado en psicología en la Universi-
dad de Brasilia, entre los años 1998 y 2005, permitió darle tránsito a estas 
cuestiones y encontrar un espacio de debate y producción en torno a las 
mismas y sus implicancias teóricas y políticas.

En particular, el encuentro fructífero con la obra de González Rey (1997, 
2003) y Mitjáns Martínez (1995) abrió otra perspectiva donde encontrar ele-
mentos teóricos para volver a considerar una noción de sujeto no vinculada 
estrictamente a determinismos de ningún tipo, ni asociada a una metafísica 
noción de libertad, como en el caso del humanismo. Al mismo tiempo, per-
mitió reconsiderar la noción de sistema, evitando el riesgo funcionalista en 
que la psicología sistémica incurre con frecuencia. Por último, el paradigma 
de la complejidad puede ser dimensionado, en esta perspectiva, de forma 
de permitir su aproximación a las rupturas epistemológicas que produjo 
la posmodernidad, pero sin por esto sujetarse al predominio del lenguaje 
como expresión de la realidad, ya mencionado, ni caer en ejercicios tauto-
lógicos, sin impacto real en la teoría, de la relación entre el todo y las partes.

Desde este espacio de encuentros y tensiones, trabajé la cuestión del 
discurso en torno a las drogas en funcionarios del Distrito Federal, Brasil 
(en la maestría) y el tratamiento institucional a los sujetos considerados 
penalmente inimputables, también en esta ciudad (ya en el doctorado). La 
perspectiva metodológica utilizada constituyó también un desafío episte-
mológico, ya que se utilizó el análisis crítico de discurso, principalmente 
desde Fairclough  (1989; 1995) intentando defender la posibilidad de que 
un discurso pueda ser considerado en una perspectiva analítica relativa-
mente autónoma, sin que esto constituya una filiación a  ninguno de los 
giros ya mencionados.

Un breve paso por Rosario Argentina, y Porto Alegre, Brasil, permitió 
avanzar en estas cuestiones, incorporándolas a los desafíos que la práctica 
profesional en el campo de la salud pública constituyen. 

Ya trasladado a Cali, Colombia, desde el año 2009, y considerando 
las particulares condiciones políticas de este país, se abrieron diferentes 
espacios de intervención y producción intelectual, desde la docencia uni-
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[MINHA TRAJETÓRIA ACADÊMICA]

O ENCONTRO COM A PERSPECTIVA HISTÓRICO-CULTURAL: MINHA TRAJETÓRIA
Prof. Dr. Omar Alejandro Bravo (Universidad Icesi, Cali, Colômbia)



versitaria. En particular, se comenzó a trabajar con población carcelaria, 
familiares de desaparecidos pos causa de agentes del Estado, en el marco 
del conflicto armado que sufre este país, y con usuarios de drogas de la 
comunidad de Siloé, en la misma ciudad.

Estos tres espacios, tan diversos en algún sentido, tienen en co-
mún su inocultable condición compleja, dados los varios atravesa-
mientos, de orden institucional, político y cultural, que los constituyen 
y que los hacen irreductibles a cualquier perspectiva teórica reduc-
cionista. La noción actual de vulnerabilidad, a pesar de poseer cierto 
potencial heurístico, es teóricamente huérfana, por lo que resulta in-
suficiente para denominar a estas poblaciones mencionadas.

Dentro de las composiciones teóricas mencionadas (abordaje histó-
rico-cultural; análisis de discurso; giro complejo) es interesante pensar la 
posibilidad de encontrar elementos de utilidad en la teoría de Sartre (2004; 
2005), injustamente postergado por la proclamación de la muerte del suje-
to, con la que coincidió el final de su trayectoria teórica.

Resulta de interés, y me resulta un desafío teórico actual, pensar 
los puntos de proximidad posibles entre la obra de Sartre y la de Gon-
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zález Rey, considerando principalmente el lugar de las emociones en 
cada perspectiva y la noción de sujeto. 

Esta discusión, en abierto y sin destino prefijado, lejos de 
originarse en alguna metafísica elucubración teórica, se des-
prende de los desafíos que la realidad impone, verdadero motor 
del pensamiento.

Bibliografía:
Althusser, L. (1974) Ideologia e aparelhos ideologicos do Estado. Lisboa: Ed. Lisboa.
Althusser, L. (1991) On Marx and Freud. Rethinking Marxism. A Journal of economics, culture & 
society. Vol 4, issue 1.
Fairclough, N. (1989) Language and power. Londres: Longamn Group.
Fairclough, N. (1995) Critical discourse analysis. Londres: Longman.
González Rey, F. (1997) Epistemología cualitativa y subjetividad. La Habana: Pueblo y Educación
González Rey, F. (2003) Sujeito e subjetividade. Sao Paulo: Thomson.
Mítjans, A. (1995) Creatividad, personalidad y educación. La Habana: Pueblo y educación. 
Sartre, J. (2004) Crítica de la razón dialéctica. Buenos Aires: Losada.
Sartre, J. (2005) Bosquejo de una teoría de las emociones. Madrid: Alianza Editorial.

[VOLTANDO AOS CLÁSSICOS]

NOTAS SOBRE L. I. BOZHOVICH, REPRESENTANTE 
SIGNIFICATIVA DA PERSPECTIVA HISTÓRICO-CULTURAL. 
Profa. Dra. Albertina Mitjáns Martínez (Universidade de Brasília)

Lídia Ilinitchna Bozhovich nasceu em outubro de 1908 em Kur-
sk e morreu em julho de 1981. Seus restos descansam em um 
pequeno nicho no cemitério da cidade de Donskoi. Durante sua 
época de estudante no Instituto Lenine de Moscou realizou sua 
primeira pesquisa experimental sobre psicologia de imitação sob 

a direção de L. S. Vygotsky. Posteriormente trabalhou em um Sanatório 
de Psiconeurologia e mais tarde no Departamento de Psicologia da Aca-
demia de Educação Comunista, dirigido por Vygotsky. Nos anos 30, tra-
balhou formalmente em Poltrava e passou a integrar o  chamado Grupo 
de Jarkov, trabalhando como pesquisadora na Divisão de Psicologia da 
Academia Psiconeurológica de Jarkov em colaboração com A. N. Leon-
tiev, A. R. Luria, A.V. Zaporozhets, E. P. I. Zinchenko (Chudnovsky, 2009).

Em 1939 defendeu sua tese de doutorado, na qual, de forma interes-
sante, concluiu que a assimilação do conhecimento por parte do aluno 
está significativamente condicionada pela mediação da personalidade.  
Essa ideia tornou-se um importante foco de seu trabalho acadêmico 
(Chudnovsky, 2009). 

Durante a segunda guerra mundial administrou uma divisão de tera-
pia ocupacional em um hospital de evacuação na cidade de Kyshtym. 

Em 1944 começou suas 
atividades no Instituto de 
Psicologia da Academia 
de Ciências Pedagógicas 
da União Soviética onde, 
durante 30 anos, dirigiu o 
Laboratório dedicado ao estudo da formação da Personalidade criado 
por ela. L. I. Bozhovich foi condecorada com duas medalhas: a medalha 
pela “Victoria sobre Alemanha” e a medalha pela “Valiosa Labor durante 
a Grande Guerra Pátria”, assim como com a distinção de Educadora de 
Alto Nível. Em 1967 obteve o grau de Doutor em Ciências Pedagógicas  
e em 1968 adquiriu o título de Professor   (Chudnovsky, 2009). 

Bozhovich caracterizou-se pela sua persistência, sua vontade e força 
na  defesa de  suas opiniões e convicções, inclusive em situações  que a 
colocavam em risco devido às condições políticas em que viveu. Era re-

    Tomado de MITJÁNS MARTÍNEZ, Albertina. Lidia I. Bozhovich: vida pensamento e 
obra.    In PUENTES , Roberto Valdés ; LONGAREZI, Andrea Maturano (orgs.). Ensino 
desenvolvimental :vida , pensamento e obra dos principais representantes russos. Uber-
landia: EDUFU, 2015. P152-180 .
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conhecida pelos seus colegas como uma pessoa entusiasmada, de bom 
humor e com um interesse excepcionalmente forte no trabalho de inves-
tigação. Grande polemista, porém flexível e aberta à crítica, gerou no 
seu laboratório um espaço de discussão franca, de crítica e autocrítica, 
de respeito e incentivo a novas ideias, o que contribui decisivamente à 
produtividade de seus integrantes e ao desenvolvimento de novas linhas 
de pesquisa  (Robbins, 2004; Chudnovsky, 2009). 

Bozhovich desenvolveu seu trabalho científico num contexto socio-
político caracterizado, entre outros elementos, pelo domínio de uma 
concepção mecanicista da filosofia marxista, pela ênfase no coletivo em 
detrimento do individual, pela influência do Partido Comunista no desen-
volvimento da ciência e pela prioridade dada pelo estado à educação, 
especialmente à escolarização. Do meu ponto de vista, esse contexto  
influiu  de diferentes formas na sua produção científica. 

 A importância conferida na época à Educação é um importante ele-
mento para compreender os interesses investigativos de Bozhovich e 
sua convicção de que a Psicologia podia e devia contribuir para a com-
preensão e a otimização dos processos educativos. No Prefácio ao livro 
Estudo das Motivações da conduta de crianças e adolescentes, organi-
zado por ela, faz referência explícita aos materiais do XXIV Congresso 
do Partido Comunista da  União Soviética nos quais salienta-se que “[...] 
o comunismo não é possível se não conta com um alto nível cultural, com 
a instrução, a consciência social e a maturidade dos indivíduos    [...]” e 
fundamenta que, um dos problemas psicológicos  essenciais para que 
possam ser atingidos os objetivos da educação traçados nesse Congres-
so “[...] é o problema da formação das necessidades e motivações huma-
nas como fatores de  primeira ordem que estimulam o indivíduo nas suas 
atividades” (Bozhovich, 1972, p. 5).

 Seu interesse pela contribuição da Psicologia para a Educação se 
expressou na sua obra e no trabalho de seu laboratório. No seu livro mais 
relevante A personalidade e sua formação na idade infantil - investiga-
ções psicológicas (Bozhovich, 1981), estruturado em três partes, dedica 
a primeira delas à análise das pesquisas psicológicas da personalidade e 
sua importância para a pedagogia. Interessante salientar que o primeiro 
capítulo do livro  é intitulado de: Os problemas atuais da educação e o 
lugar da psicologia na sua solução. Nele, após uma análise aprofundada 
do tema, identifica três grupos de problemas nos quais considera neces-
sário focar a atenção da psicologia infantil e pedagógica, sendo eles: 

•  As questões vinculadas à elaboração do conteúdo do processo 
educativo e de sua distribuição nos diferentes períodos evolutivos, para 
o que se faz necessária a caracterização psicológica da criança segundo 
sua idade e suas possibilidades evolutivas.

•  As questões direcionadas ao esclarecimento das leis psicológi-
cas do processo de formação da personalidade infantil e a análise das 
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forças motoras de sua formação por constituírem a base científica para 
elaborar princípios gerais e métodos específicos para a educação. 

•  Elaboração de vias e métodos de estudo das particularida-
des individuais dos alunos e a revelação dos progressos qualitativos 
que têm lugar no desenvolvimento da personalidade da criança sob 
a influência da educação.

  No entanto, Bozhovich (1981, p. 23) analisa criticamente que, 
para contribuir com a solução das crescentes necessidades da teoria e 
da prática da educação a Psicologia “[...] deve resolver alguns problemas 
de seu próprio desenvolvimento e se elevar a um nível científico me-
todológico superior”. Assim, a educação e seus problemas constituem, 
para Bozhovich, forças motoras do desenvolvimento da Psicologia como 
ciência. Ela confere à pratica pedagógica um importante lugar na pro-
dução  científica quando afirma que: “A prática  pedagógica e cotidiana 
atua como aquela realidade que introduz as correções necessárias na 
formulação dos problemas psicológicos e na própria investigação e suas 
conclusões.” (Bozhovich, 1981, Prólogo, p. 3). 

Entre os temas que lhe interessou tratar, a partir de sua concepção 
sobre as contribuições da Psicologia para a educação e da necessida-
de do desenvolvimento da Psicologia como ciência, destacam-se es-
sencialmente os relacionados ao indivíduo, mesmo que nunca deixou 
de considerar e de estudar o papel dos contextos socioculturais na sua 
constituição.  Do meu ponto de vista, seu interesse pela formação da per-
sonalidade, pelo papel da vontade e da autodeterminação no compor-
tamento, assim como pelos mecanismos, mediante os quais condições 
externas similares produziam “efeitos” diferentes em crianças diferentes, 
entre outros temas, não têm apenas um caráter teórico e prático, mas 
refletem sua concepção de mundo, sua condição de pessoa ativa e auto-
determinada em relação  ao seu próprio contexto. V. E. Chudnovsky, um 
dos seus principais colaboradores, fez uma interessante consideração 
ao respeito, quando manifesta: 

As contradições da época socialista e os defeitos de um sistema edu-
cacional que pretendia formar as pessoas com a psicologia de ser uma 
“peça” na máquina do Estado, foram fonte de grande angústia para ela. 
Lídia Ilinitchina trabalhou pela “soberania” da personalidade, e ela mes-
ma foi uma personalidade soberana, servindo em favor da consciência e 
da justiça. (Chudnovsky, 2009, p.6). 

         L. I. Bozhovich teve uma ampla e importante produção científi-
ca pouco divulgada e conhecida no ocidente  . Seus mais significativos 
aportes à perspectiva histórico-cultural do desenvolvimento humano se 
referem aos temas das necessidades, da motivação, da vontade, dos 
sentimentos e especialmente da personalidade e sua formação.

 Na nota à edição cubana de seu livro intitulado de A personalidade 
e sua formação na idade infantil, a autora claramente define o foco prin-

Existe uma diferença em relação ao Doutorado, sendo que o Doutorado em Ciências corresponde a um nível muito superior ao Doutorado ou  PhD comum, e implica na defesa  de 
uma tese que expressa o conjunto da obra  científica do autor, que deve indicar uma linha própria de pesquisa científica.
Maior nível da carreira docente na União Soviética.
Entre eles, os mais destacados colaboradores de Bozhovich se encontravam: M. S. Neimark; V. E. Chudnovsky; L. I. Slavina; L.V. Blagonadezhina; N. G. Morozova; T. E. Konniko-
va; T. V. Endovitskaia.
 Materiais do XXIV Congresso do PCUS, M. Politizdat, 1971, p. 3.
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cipal de seu interesse científico. Reconhecendo os aportes de Vygotsky 
em relação à compreensão do desenvolvimento dos processos cogniti-
vos especificamente humanos, afirma:

 Nós tentamos estudar essas mesmas regularidades do 
desenvolvimento na esfera afetiva e das necessidades do ho-
mem. Desejamos compreender como se formam as necessi-
dades especificamente humanas, as aspirações, os desejos; 
como surgem sistemas funcionais tão complexos como o 
sistema dos sentimentos humanos; desejamos compreen-
der como os objetivos que o homem conscientemente define 
adquirem força impulsora e lhe permitem conseguir domínio 
sobre si mesmo e sobre o meio. (Bozhovich, 1981, p.1).

L. I. Bozhovich não foi uma simples continuadora de Vygotsky, ela, com 

originalidade, desenvolveu uma direção de pesquisas e de produção teórica 
que Vygotsky não conseguiu elaborar (Robbins, 2004; González Rey, 2013). 
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    Á analise das minhas hipóteses sobre as razões desta situação, escapam aos objetivos destas notas. Elas se relacionam, fundamentalmente, com as causas da insuficiente divul-
gação da sua obra durante muitos anos na própria União Soviética, como os focos de interesse dominantes na psicologia norte-americana e com a forma em que se tinha configurado 
a psicologia da Personalidade nos Estados Unidos.  
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[RELATO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL]

A Psicologia é constantemente evocada não apenas como 
fonte para posicionamentos sobre determinados temas 
que impactam a vida e a subjetividade das pessoas, mas 
também como campo de saber que pode contribuir com  
as práticas de construção das políticas públicas. Nes-

te movimento, somos implicados nas problemáticas relativas ao tema 
como quaisquer outros sujeitos envolvidos na construção de propostas 
que estruturam condições de existência de parcelas significativas da po-
pulação. A postura ética e o horizonte teórico-metodológico encaminham 
e orientam nossas ações nas instâncias, espaços e tempos destinados 
à elaboração da política pública. Se isso vale de forma geral como um 
imperativo para nossa práxis nesse contexto, enquanto pesquisadores e 
profissionais vinculados ao referencial histórico-cultural, cabe-nos ques-
tionar que particularidades inspiradas por esse referencial são levadas 
para a atividade de participação na elaboração da política pública.

A proposta deste texto, escrito a convite dos editores do Boletim, é 
compartilhar algumas reflexões iniciais sobre essas particularidades 
construídas a partir da experiência de participação em processos de 
elaboração de políticas públicas educacionais de abrangência nacional. 
Os marcos mais significativos desta participação aconteceram no âmbi-
to da colaboração à Coordenação Geral e Educação Infantil – COEDI, 
da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação – SEB/

PARTICIPAÇÃO EM PROCESSOS DE ELABORAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: 
REFLEXÕES INICIAIS
Profa. Dra. Ana Paula Soares da Silva (Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, Brasil)

MEC. Destaco as seguintes atividades: a assessoria ao Conselho Na-
cional de Educação, junto com a Profa. Dra. Zilma de Moraes Ramos de 
Oliveira, na revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educa-
ção Infantil – DCNEIs (Resolução CNE/CEB 05/2009); a participação no 
grupo nacional que construiu os Indicadores Nacionais de Qualidade da 
Educação Infantil; a coordenação partilhada com a Profa. Dra. Jaqueline 
Pasuch de um Grupo Nacional de Trabalho para a elaboração das Orien-
tações Curriculares Nacionais para a Educação Infantil do Campo. 

No debate sobre a elaboração da política pública, há um universo de 
diferentes temas e conceitos que se imbricam, a ganhar notoriedade: 
a relação Estado e sociedade; a socialização e o exercício do poder; a 
democratização das tomadas de decisões, do acesso e da gestão dos 
serviços; os processos de participação política; a representatividade dos 
grupos sociais; a construção da cidadania; a origem dos problemas a 
serem resolvidos pela política pública; a orientação da política (de cima 
para baixo ou de baixo para cima) e o próprio ciclo das políticas públicas. 
Para nós, interessa agora refletir principalmente sobre os seguintes as-
pectos: o conteúdo das decisões políticas; os sujeitos detentores do di-
reito à política pública (policy takers); os sujeitos que elaboram a política 
(policy makers); e os processos de construção da política. 

Desde uma perspectiva histórico-cultural, do ponto de visto do conte-
údo, é impossível requerer a participação em um processo de elabora-



ção de uma política pública sem que os condicionantes históricos e cul-
turais que circunscrevem os significados em torno do objeto da política 
pública sejam identificados e, principalmente, sem que se compreenda 
como eles se atualizam na atividade de elaboração e execução da po-
lítica, suas funções, dinâmicas e tensões. Esta compreensão, contudo, 
também não é fácil, uma vez que esses significados foram construídos e 
se mantêm a partir de diferentes estratos de tempo e servem, de mesmo 
modo, a diferentes interesses. Por exemplo, no caso particular da experi-
ência na elaboração de políticas para a educação infantil, os significados 
sobre creches e pré-escolas, consubstanciados em legislações, não pos-
suem necessariamente equivalência nos discursos e práticas cotidianas; 
resulta uma legislação cujas propostas em parte estão à frente do tempo 
das práticas cotidianas e coexistem significados diversos, geralmente 
contraditórios, que emergem em torno da disputa do conteúdo dessa po-
lítica. Não basta, portanto, conhecer a história da área e os significados 
em torno do conteúdo da política pública. Nossa experiência indica a 
necessidade de, intencionalmente, considerar o jogo entre os diferentes 
significados em disputa, as fragilidades de alguns e a força de outros na 
definição daqueles que ganham hegemonia no momento da elaboração 
da política. Esta consideração exige, portanto, não apenas um saber so-
bre o objeto da política, mas um exercício de análise crítica do existente 
e dos impactos das decisões no fluxo da história de construção dos sig-
nificados que compõem o conteúdo da política pública.

Em relação aos sujeitos detentores do direito à política pública, o refe-
rencial histórico-cultural nos convida a compreender a relação complexa 
que se estabelece entre unidade e diversidade na elaboração das polí-
ticas públicas, em especial de caráter universal e abrangência nacional, 
num país caracterizado por distâncias geográficas, dinâmicas territoriais 
intensas e diversidade sociocultural. Não há como tratar os detentores 
do direito às políticas como sujeitos isolados, grupos ou populações que 
se definem por si mesmos; os grupos definem-se em relação a outros 
grupos. A política pública contribui para esta definição, identificação ou 
diferenciação, em virtude da sua orientação, abrangência, alcance e 
impacto, derivados dos entendimentos acerca de sua universalidade ou 
especificidade. Se por um lado parece evidente que a práxis em torno da 
política pública convoca a um compromisso ético-político com a transfor-
mação social, uma vez que um dos objetivos da política é enfrentar um 
problema público, por outro, nem sempre a trajetória da mudança está 
comprometida com este efeito. São muitos os estudos que demonstram 
como que determinadas políticas públicas, antes de promoverem a de-
mocratização do acesso e da qualidade a direitos sociais, produzem ain-
da mais desigualdade. Ou seja, possibilitam a criação e a manutenção de 
condições desiguais de educação, saúde, assistência, enfim, situações 
que conformam as condições que estruturam as possibilidades de vida e 
de ser e, portanto, de constituição das subjetividades. Na educação, em 
especial a educação infantil, o efeito de produção de desigualdade por 
meio da política pública é velho conhecido dos pesquisadores. Assim, 
lidar ao mesmo tempo com os direitos de igualdade, os direitos de re-
conhecimento e o enfrentamento de desigualdades requer um exercício 
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atento aos condicionantes dos universais e dos particulares. Considerar 
os sujeitos detentores do direito à política pública é responder a grupos 
concretos, concebidos pelos diferentes aspectos que os constituem e, 
ao mesmo tempo, atentar-se à sua dinâmica de existência em relação 
a outros grupos socioculturais; é também compreendê-los a partir dos 
supostos impactos das políticas públicas sobre suas vidas, em relação à 
vida de outros grupos sociais. 

Essas duas discussões, rapidamente assinaladas, remetem-nos à 
questão dos sujeitos que participam do processo de elaboração da política 
pública (policy makers). Eles entram na construção da política desde um 
lugar definido, desde grupos situados social e culturalmente, (re)produto-
res e veiculadores de significados sobre o conteúdo da política, sobre os 
sujeitos detentores do direito à política pública e sobre as melhores formas 
e processos de elaboração e implantação da política pública. Os embates 
em torno dos conteúdos da política pública e dos sujeitos a serem por ela 
beneficiados se travam no conjunto das relações e das instituições sociais, 
a partir de concepções tecidas na história, que sobrevivem e materializam-
-se nos discursos e nas práticas. São, portanto, sujeitos coletivos também 
concretos, que atualizam em torno da disputa da política pública o drama 
das relações sociais, os interesses diversos e o complexo de significados 
relativos ao tema. Neste movimento, saber identificar os grupos, suas his-
tórias, constrangimentos e potências, assim como as relações que pos-
suem com objeto da política pública, pode ajudar-nos a nos posicionar no 
conjunto desses sujeitos de modo a cumprir um papel não meramente figu-
rativo, coadjuvante ou exercido a reboque. Há, contudo, um parâmetro que 
parece imprescindível nesse processo relacional bastante complexo; ele é 
da ordem dos nossos comprometimentos: no jogo de forças, é necessário 
sempre estabelecer quais são as nossas lealdades e com quem elas nos 
vinculam e nos fazem compromissados.  No caso da nossa experiência 
na participação da elaboração de políticas públicas de educação infantil, 
a nossa lealdade, como bem nos cobrava Fúlvia Rosemberg, era com as 
crianças e, portanto, eram este compromisso e os efeitos na vivência da 
infância os nossos parâmetros no diálogo com os demais grupos e institui-
ções sociais participantes das negociações do conteúdo da política pública 
de educação infantil.

Acerca do processo de elaboração das políticas públicas, desde uma 
perspectiva histórico-cultural, é necessário não apenas tomar parte deste 
processo, mas principalmente posicionar-se frente ao próprio processo. 
Se os resultados positivos das políticas públicas são desejáveis e neces-
sários no processo de construção de uma sociedade democrática, não 
são eles apenas que interessam. Sabemos que o produto de uma ação 
humana é resultado de seu processo de construção; os processos são 
formativos. Os processos de elaboração da política são, portanto, funda-
mentais, não apenas porque estão delimitados por um momento histó-
rico de uma sociedade que disputa a transição de uma democracia de 
baixa para alta intensidade. São os processos que constroem os resul-
tados, dependentes do conjunto de elementos envolvidos na elaboração 
da política pública. Processos mais ou menos democráticos implicam em 
produtos da política pública também mais ou menos orientados por este 
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ideal. Este entendimento, que necessariamente nos vincula a uma con-
cepção radical da democracia na elaboração da política pública, acarreta 
ainda a defesa de que os sujeitos detentores do direito à política pública 
sejam participantes ativos do seu processo de elaboração, implementa-
ção e avaliação; ou seja, que componham o grupo dos chamados policy 
makers. A participação nos processos de elaboração da política permite 
a vivência do diálogo com diferentes perspectivas sobre o conteúdo da 
política e sobre os papéis de cada instituição ou grupo social envolvido. É 
esta vivência que permite, a todos os participantes do processo, o desen-
volvimento, a constituição e o fortalecimento de si mesmos como sujeitos 
coletivos, implicados em uma determinada problemática social. 

Por fim, cabe lembrar que o tema da participação na elaboração de 
políticas públicas, desde uma perspectiva histórico-cultural, acena para 
o seu caráter de constante renovação: a agenda da política pública é 
permanentemente negociada e refeita à medida em que avançam ou 
retrocedem as condições materiais e simbólicas no bojo das relações 
socioeconômicas e culturais, no confronto por projetos de sociedade e 
subjetividades. A Psicologia, desde uma perspectiva histórico-cultural, 
tem muito a contribuir neste processo, de forma a rever e a disputar a 
agenda da política pública, a serviço de uma ética da transformação 
social orientada pelo comprometimento com as demandas construídas 
pelos próprios sujeitos sociais, detentores do direito à política pública.

[DIVULGAÇÃO DE LIVROS]

1O pensamento de Vigotsky: contradições, desdobramentos e desenvolvimento 
(Fernando González Rey, 2013, São Paulo: Editora Hucitec)

Daniel Goulart (Centro Universitário de Brasília/Universidade de Brasília - CAPES, Brasília, 
Brasil) / José Fernando Patiño Torres (Universidad San Buenaventura, Cali, Colômbia/Uni-
versidade de Brasília – CAPES, Brasília, Brasil)

A história da psicologia soviética tem sido tão influente no ocidente 
quanto desconhecida em suas complexas e contraditórias vertentes. Se, 
por um lado, sua importância para o pensamento psicológico é expres-
são de suas fecundas especificidades históricas e culturais, bem como da 
genialidade de autores como Lev Vigotsky; por outro, a omissão de sua 
pluralidade é resultado dos diversos embates políticos que atravessam sua 
história, culminando em processos de silenciamento que dizem respeito 
antes a jogos de força institucionais do que à qualidade dos argumentos 
construídos para que eles existam. 

No livro “O pensamento de Vigotsky: contradições, desdobramentos e 
desenvolvimento”, González Rey promove uma profunda e complexa in-
cursão no pensamento do maior expoente dessa psicologia, Lev Vigotsky. 
Ultrapassando a tendência descritiva e cronológica de sua obra, González 
Rey constrói um tecido argumentativo criativo, abordando não somente as 
influências psicológicas e filosóficas do autor soviético, como também o 
tenso período histórico em que viveu, sua vasta erudição, bem como as 
intensas dinâmicas de influências institucionais em seu tempo. Trata-se de 
uma interpretação viva da obra de Vigotsky que, em sua articulação, per-
mitem que González Rey construa as contradições em meio às inovações 
no pensamento do autor soviético – aspectos frequentemente desconsi-
derados na leitura hegemônica de sua obra, caracterizada por uma visão 
mecanicista e racionalista da psique.  

Tais contradições abordadas por González Rey ultrapassam a tendên-
cia da historiografia convencional de promover reflexões referentes à com-
plexidade do passado, alcançando discutir como os alcances e limitações 
do conjunto de ideias trabalhadas por Vigotsky tiveram múltiplos desdo-
bramentos em diferentes correntes psicológicas, constituindo-se em solo 
fértil e legado permanentemente inacabado que nos influencia a lançar os 

olhos para o futuro e vislumbrar novas articula-
ções teóricas sumamente atuais. Nesse sen-
tido, González Rey propõe a revitalização de 
categorias vigotskyanas, como sentido, vivência (perezhivanie) e situação 
social do desenvolvimento, que embora tenham sido desenvolvidas com 
base em referenciais teóricos e metodológicos de seu tempo, abre opções 
para pensar a psique a partir de uma perspectiva mais complexa.  

A partir dessas ideias, González Rey apresenta e discute importantes 
autores soviéticos mais contemporâneos e introduz a subjetividade como 
foco de estudo, abrindo olhares para aspectos não desenvolvidos pelo 
próprio Vigotsky. Mais que isso, o autor apresenta os eixos basilares de 
sua teoria da subjetividade em uma perspectiva cultural-histórica enquanto 
sistema conceitual afinado a uma nova proposição ontológica para estudar 
os processos humanos, com vistas à superação de tradicionais dicotomias 
no pensamento psicológico, tais como: social/individual, consciente/incons-
ciente, externo/interno e intelectual/emocional. 

Nesse sentido, para além de construir uma obra que nos oferece 
uma riqueza para compreender o prolífico e paradoxal pensamento de 
Vigotsky, por meio deste livro, González Rey nos ensina que a genia-
lidade de um autor não se expressa por uma obra plenamente con-
gruente e acabada, mas pelas possibilidades de abertura para novos 
campos de inteligibilidade que ele deixa, antes inimagináveis. Desse 
modo, a compreensão pertinente de um autor clássico não consiste em 
se limitar a ele, mas precisamente permanecer no mesmo fluxo criativo 
que caracteriza tanto o autor clássico estudado, como a riqueza da 
obra por ele deixada. Nessa perspectiva, não há melhor forma de reve-
renciar um mestre que expandindo seu pensamento para outros cami-
nhos e aventuras. É este o cerne do propósito e do alcance deste livro. 



2Do movimento lógico e histórico à organização do ensino: o percurso dos con-
ceitos algébricos (Maria do Campo de Sousa, Maria Lucia Panossian, Welling-
ton Lima Cedro, 2014, Curitiba: Editora Mercado das Letras)
Maria do Carmpo de Sousa (Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, Brasil)
Maria Lucia Panossian (Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, Brasil)
Wellington Lima Cedro (Universidade de Goiás, Goiânia, Brasil)

Professor, o que é álgebra? Para que serve a álgebra? Quem in-
ventou a álgebra?

Perguntas deste tipo tem desafiado, continuamente, os profes-
sores da Educação Básica, ao longo de todos estes anos. Eviden-
temente, que, ao tentar responde-las, não vamos encontrar uma 
única resposta.

Com o objetivo de responder as questões acima e trazer elemen-
tos que caminhem em busca da superação dos desafios enfrentados 
pelos professores, quando ensinam álgebra, neste livro (“Do movi-
mento lógico e histórico à organização do ensino: o percurso dos 
conceitos algébricos” publicado pela editora mercado de letras), nos 
propomos a analisar concepções de álgebra e de seu ensino, bem 
como, contribuir com a discussão sobre qual é o problema com o 
ensino de álgebra, considerando-se o processo empírico e teórico 

do pensamento e, a formação de con-
ceitos, tendo como base os estudos do 
movimento lógico e histórico dos conceitos algébricos e, dos nexos 
conceituais: fluência, variável, campo de variação e interdependên-
cia. Analisamos algumas implicações para o ensino e, consequente-
mente para a formação psíquica dos estudantes. Apresentamos ain-
da, atividades de ensino de álgebra que se fundamentam na teoria 
histórico-cultural. 

As reflexões propostas neste livro, bem como as atividades apre-
sentadas, fizeram parte dos nossos trabalhos acadêmicos e fre-
quentam as salas de aula há algum tempo. Nessa perspectiva estão 
sendo, constantemente, reelaboradas, na medida em que refletimos 
sobre elas com os professores e futuros professores da Educação 
Básica e com os estudantes de graduação e pós-graduação.
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[AGENDA DE EVENTOS]

• American Educational Research Association (AERA) 
2016 Annual Meeting
8 a 12 de abril de 2016  
Washington DC, EUA. 
Mais informações:
http://www.aera.net/EventsMeetings/AnnualMeetin-
g/2016AnnualMeeting/tabid/15862/Default.aspx 

• VII Congresso Internacional de Psicologia da Crian-
ça e do Adolescente
13 e 14 de abril de 2016;
Lisboa, Portugal.
Mais informações: http://apppp.pt/vii-congresso-interna-
cional-de-psicologia-da-crianca-e-do-adolescente-2/ 

• V Congresso Brasileiro de Saúde Mental
25 a 28 de maio de 2016
São Paulo, Brasil 
Mais informações: http://www.congresso2016.abrasme.org.br/
 

• VI Conferencia Internacional de Psicologia Comunitária
27 a 30 de maio de 2016;
Durban, África do Sul.
Mais informações: http://iccp2016.co.za/ 

• VIII Congresso Internacional de Psicologia e Educa-
ção (CIPE)
15 a 17 junho 2016;
Alicante, Espanha;
Mais informações: www.cipe2016.com

• III Congreso Iberolatinoamericano de Psicología 
Política
15 a 17 de Junho de 2016
Cali, Colombia.
Mais informações: http://www.congresopsicopolitica2016.org/ 
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• 7th Nordic Conference on Cultural and Activity Research
16 a 18 de Junho de 2016
Helsink, Dinamarca
Mais informações: http://psychology.ku.dk/conferences/7_
nordic_conference_on_cultural_and_activity_research/

• Cultural Historical, Activity and Sociocultural Reseach 
at Times of the Contemporary Crisis: Implications for 
Education and Human Development
18 e 19 de Junho de 2016
Rethymno, Creta, Grécia
Mais informações em: (http://www.en.uoc.gr) 

• VII Congresso Brasileiro de Psicologia Organizacional 
e do Trabalho
13 a 16 de julho de 2016
Brasília DF, Brasília.
Mais informações: http://www.cbpot2016.sbpot.org.br/site/princi-
pal.html  

• VIII ENDIPE “Didática e prática de ensino no contexto 
político contemporâneo: cenas da educação brasileira”
23 a 26 de agosto de 2016
Cuiabá, Brasil
Mais informações: http://www.ufmt.br/endipe2016/ 

• IX Simpósio Brasileiro de Psicologia Política
04 a 07 de outubro de 2016;
Natal, Brasil.
Mais informações: https://9simposiopsicologiapolitica.wor-
dpress.com/ 

• Colóquio de Psicologia Social Comunitária no Brasil:
Metodologia, Teoria e Formação
08 e 09 de abril de 2016.
São Paulo, Brasil.
Mais informações: http://lucianahelena8.wix.com/coloquio-
-psi-comunit
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culturais e históricas das práticas humanas. Mais informações sobre a ISCAR, consulte o site http://www.iscar.org.
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