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Resumo: O objetivo do artigo é relatar sobre a experiência que nos foi proporcionada através do projeto
de iniciação científica, utilizando uma técnica da pesquisa qualitativa, através das entrevistas individuais
semiestruturadas com professores de uma escola publica de Aracaju. Obtendo assim informações sobre o
conceito de violência. Tendo como abordagem fundamental os estudos de Vigotski e Luria, descrevemos e
analisamos o conceito, posicionamentos e as dificuldades enfrentadas pelo os professores com a violência
no espaço escolar, a partir da linguagem e do dialogo. O trabalho aludiu à importância dos professores
rever a sua pratica como professores contribuindo dessa forma para o enriquecimento tanto das ações
educativas e construtoras de uma cultura pautada na educação como forma de socialização, mas também
como posicionamentos do si mesmo na cultura. Pesquisa financiada pelo CNPQ e pela FAPITEC.

Palavra-chave: narrativas – professores – conceito de violência

Abstract: The objective of the article is to tell on the experience that in them was proportionate through
the project of scientific initiation, using one technique of the qualitative research, through the
halfstructuralized individual interviews with professors of a school publishes of Aracaju. Thus getting
information on the violence concept. Having as basic boarding the studies of Vigotski and Luria, we
describe and we will analyze the concept, positionings and the difficulties faced for the professors with the
violence in the pertaining to school space, from the language and of I dialogue it. The work alluded the
importance of the professors to review its in such a way practises as professors contributing of this form
for the enrichment of the educative and construction actions of a culture pautada in the education as
socialization form, but also as positionings of itselfexactly in the culture. Research financed for the Cnpq
and the Fapitec.
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Introdução:

A violência nas escolas tem sido uns dos assuntos mais falados nos dias atuais, devido aos acontecimentos
no espaço escolar onde este deveria ocorrer à construção do conhecimento e às vezes acaba sendo palco
de tragédias e violências. A partir das experiências que nós fomos proporcionadas realizamos uma
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pesquisa a qual esta foi financiada pela FAPITEC, através do Universal Fapitec/ Funtec 06/2009, os
participantes foram professores de uma escola localizada em Aracaju no Bairro Luzia, no quais tais
discorriam sobre o conceito de violência, situações de agressões tanto físicas ou verbais vivenciadas pelo
docente. Ao propormos a estudar a construção dos significados de violência para os professores, através
de entrevistas individuais, filmes apresentados aos participantes e o grupo focal.

Sabemos hoje que a violência acontece em vários âmbitos não só na escola, mas nas ruas, em casa, enfim
está presente em diversos lugares. A discriminação racial, a diversidade cultural, temas bastante
abordados no filme, é considerado também um ato de violência onde muitas pessoas perdem suas vidas,
tanto no aspecto físico como no social por causa deste tipo de violência. A segurança, contrapondo a idéia
de violência, para o ser humano carrega consigo uma série de significados. Segurança está ligado à
preservação da vida, mas também do lugar conseguido em uma sociedade em que a luta se caracteriza,
muito mais pela conquista de bens e valores do que pela sua possibilidade de viver em sociedade de uma
forma harmoniosa. Para Peralva (1995), a definição de violência não é uma tarefa fácil, ate porque na
própria teoria da violência, não se encontra resposta satisfatória, no sentido contemplar todas as variáveis
que contribuem ou interferem para a prática da violência. Ainda que seja difícil definir violência, ela é
sentida cotidianamente. Nos relatos individuais, nos noticiários, na sensação de fragilidade que assusta
cada vez mais o país e o mundo. Se no Brasil, justificase a violência pela falta de políticas públicas
eficazes para combatêla ou pela diversidade econômica vivida no país, em outros lugares, outras causas
se evidenciam, como a luta pelos territórios, a luta política ou a religiosa.

No presente artigo, tomaremos como base a experiência que nos foi proporcionada na perspectiva da
pesquisa qualitativa com entrevistas individuais, feita com professores de uma escola de ensino
fundamental em Aracaju.

Diante do exposto, o foco das entrevistas está de acordo com o tema do projeto de iniciação científica que
é: O COTIDIANO DA VIOLÊNCIA: SIGNIFICADOS EM PROFESSORES DE UMA ESCOLA EM
ARACAJU, entretanto dentro das atividades desenvolvidas, obtivemos o conceito de violência construído
ao longo do tempo pelo os professores, que será o nosso principal objetivo na escrita deste trabalho. É
importante ressaltar que as entrevistas foram feitas smente com professores que tiveram o seu nome
reservado assim utilizamos nomes fictício tanto os dos professores como o da escola. Diante desta
experiência fizemos alguns recortes das transcrições de algumas entrevistas para que tomemos como base
na análise de suas falas o que de fato abordaremos no presente artigo.

O que objetivamos em nosso trabalho

Descrever e analisar o conceito, posicionamentos e as dificuldades enfrentadas pelo os professores com a
violência no espaço escolar, a partir da linguagem e do diálogo. O trabalho aborda a importância que
existe dos professores rever a sua prática contribuindo dessa forma para o enriquecimento tanto das ações
educativas e construtoras de uma cultura pautada na educação como forma de socialização, mas também
como posicionamentos de si mesmo na cultura.

Como fizemos nosso trabalho

Primeiramente foi realizada a visita à escola Diamante, localizada no Bairro Luzia para conhecer o
ambiente, os coordenadores, diretores e professores. Apresentamos o projeto de pesquisa a todos a pesar
da pesquisa seja direcionada aos professores, após realizamos as entrevistas semi estruturadas,
individuais com os professores onde estes discorreram sobre o conceito de violência e histórias de vida,
onde essas foram gravadas num tempo aproximadamente, de cada entrevista, de vinte e cinco minutos.
Logo após, fizemos a assistência do filme Escritores da Liberdade onde este aborda sobre a violência com
professores, histórias de vida de alunos com dificuldade de estudar e conviver na escola devido às
gangues formadas por eles e outros grupos étnicos. Ao término do filme formamos um grupo focal com os
professores onde eles falavam o que acharam do filme, o que chamou mais atenção e também sobre
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histórias semelhantes que já aconteceram com os professores; em outro momento exibimos o filme
Elefante que mostra a violência dos alunos entre alunos e a falta da imagem do professor e da família,
também foi feito o grupo focal. Análise dos dados foi realizada a partir das entrevistas individuais, que por
sua vez foram transcritas na íntegra, o grupo focal e as filmagem que foram realizadas com o objetivo de
identificar melhor os gestos e enunciados que os participantes faziam no momento do filme e na
conversação do grupo, o áudio foi transcrito na íntegra, afim de melhor analisar e identificar a
coconstrução do conceito de violência entre os docentes.

Desenvolvimento teórico

Vigotski (2000, 2001) dedicou uma parte de seus escritos aos estudos sobre a formação de conceitos,
dividindoos em: cotidianos e científicos. O estudo do desenvolvimento dos conceitos é uma forma de
entender como se desenvolve o pensamento verbal, uma vez que para Vigotski (2001) o desenvolvimento
de conceitos só pode acontecer a partir de uma palavra e na resolução de problemas concretos.

Vigotski (1998) destaca a formação de conceitos como:

...mais do que a soma de certas conexões associativas formadas pela memória, é
mais do que um simples hábito mental; é um ato real e complexo de pensamento
que não pode ser ensinado por meio de treinamento... Em qualquer idade, um
conceito expresso por uma palavra representa um ato de generalização. Mas os
significados de uma palavra evoluem.... O desenvolvimento de conceitos, ou dos
significados das palavras, pressupõe o desenvolvimento de muitas funções
intelectuais: atenção deliberada memória lógica, abstração, capacidade para
comparar e diferenciar. Esses processos psicológicos complexos não podem ser
dominados apenas através da aprendizagem inicial. (Vigotski, 1998, p.104)

É na atividade que os conceitos vão sendo modificados e reconstruídos: atividades cotidianas, esporádicas,
científicas, contínuas. As atividades culturais possibilitam manifestações e leituras dos cânones sociais de
um determinado grupo e que, dialeticamente, influenciam as mudanças por que passam e por elas são
influenciados.

De acordo com Van Der Veer e Valsiner (1999), Vigotski começou a se interessar pela formação e
desenvolvimento dos conceitos por volta de 1927 e continuou esse estudo durante todo o seu percurso
intelectual até sua morte em 1934. Destacamse várias fases de seu pensamento sobre esse processo:
uma primeira sobre os desdobramentos do trabalho de Ach com os conceitos e uma segunda sobre os
experimentos de Piaget. Esse interesse se deve pelas posições teóricas de Vigotski enfocarem,
principalmente, a construção do pensamento e da fala. Tendo em vista as teorizações de Vigotski (2001a)
e Volosinov (1992) sobre o assunto, pensamos que a construção de conceitos ocorre nos contextos
interacionais vivenciados ao longo da vida, pois as trocas entre os interlocutores e as atividades
desenvolvidas possibilitam a mobilização dos significados e lógicas de organização do conhecimento em
gêneros do discurso potenciais nas diferentes culturas.

Para Luria (1979) os processos de mudanças não apenas ocorrem na fase infantil, mas percorrem toda a
vida humana, bem como em sua história de evolução e desenvolvimento cultural e, conseqüentemente,
social. Inicialmente, na infância, desenvolvemse os conceitos comuns, que dizem respeito à evocação de
um objeto representado, ou conceito concreto, uma vez que esse tipo de conceito trabalha diretamente
com a relação palavraobjeto, em uma situação concreta de uso do objeto referido. Vigotski (2001)
denomina esse tipo de conceito de cotidiano.

Os conceitos científicos, diferentemente dos cotidianos, apontam para uma relação na qual,
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primeiramente, se tem uma descrição do conceito, depois dos objetos e das questões cotidianas. O
conceito científico é recebido pronto e, aparentemente, não possui uma relação com o objeto concreto ou
prático e só depois é que o indivíduo estabelece uma referência mais concreta a partir desse conceito, se o
conceito permitir esse tipo de relação. Os conceitos científicos são passados por meio de uma educação
formal, como conceitos de número, frações, de tempo. Em nossa sociedade, por exemplo, aprendese o
que é número teoricamente para depois identificar, na medida em que se avança no processo de
escolarização, o que são os números, quais são eles e quais suas funções. Nesse tipo de conceito, há um
processo de abstração diferente, pois há uma relação teórica primeiro para depois haver uma identificação
na prática desses conceitos, por isso, são desenvolvidos mediante uma evolução no processo educacional.

Neste estudo, centramos nosso objetivo no desenvolvimento dos conceitos cotidianos em adultos. No
adulto, a palavra desempenha funções diferentes no pensamento verbal do que na criança, os dois tipos
de conceitos – cotidianos e científicos  se relacionam e fazem parte de um complexo na forma de
memorizar, raciocinar e organizar as idéias. Não temos uma forma única de lidar com os conceitos
apreendidos e nem usamos apenas um tipo de conceito, científico ou cotidiano, em nossas operações
mentais. Há uma interação entre os tipos de conceitos acerca de um construto para que possamos
raciocinar e agir sobre e com eles, transformando as atividades. Além disso, um conceito pode estabelecer
várias relações com os objetos e as idéias representadas, além das relações metafóricas que pressupõem
uma abstração maior da língua e da palavra. Sirgado (2000) nos lembra que esta relação complexa do
pensamento adulto só é possível “graças a sistemas de mediação altamente complexos, produzidos
socialmente” (p.41). Nesse sentido, Ratner (1998) também destaca que a produção dos conceitos é
puramente social e a organização psíquica é modelada pelos conceitos sociais e culturais. Para o autor, a
memória dos fatos ou das percepções das cores, por exemplo, é evidenciada pelos significados sociais que
esses eventos possuem no contexto cultural. Um outro fator que contribui para a construção psíquica do
mundo vivenciado é a comunicação social. A “memória de cores depende da maneira como as cores são
usadas na comunicação social” (Ratner, 1998, p. 458). A construção dos conceitos é complexa e,
certamente, não engloba apenas a relação da palavra com o objeto, mas todas as construções simbólicas
que envolvem esses conceitos e que são comunicados socialmente. As redes de comunicações, tanto as
pessoais como as de massa (rádio, televisão, jornais, internet, cinema), que envolvem os grupos fazem
parte do elaborado complexo cultural (Sirgado, 2000; Ratner, 1998).

Assim, entendemos que os conceitos carregam em si um conjunto de significados que definem e orientam
comportamentos em suas relações com os grupos e as culturas. Em nosso caso, a forma como vivenciam
os professores situações de violência de sua escola e comunidade contribuem para a construção do que
entendem de violência, ao mesmo tempo, que em uma perspectiva dialógica, esses significados interagem
com seus contextos e atividades desenvolvidas. Tendo em vista as teorizações de Vigotski (2001, 2000,
1989), Wertsch (1988) e Volosinov (1992) sobre o assunto, pensamos que a construção de conceitos
ocorre nos contextos interacionais vivenciados ao longo da vida, pois as trocas entre os interlocutores e as
atividades desenvolvidas possibilitam a mobilização dos significados e lógicas de organização do
conhecimento em gêneros do discurso potenciais nas diferentes culturas. Nesse sentido, Ratner
(2002,1998, 1997, 1996) também destaca que a produção dos conceitos é puramente social e a
organização psíquica é modelada pelos conceitos sociais e culturais.

Metodologia

Neste estudo, utilizamos a metodologia qualitativa para a construção dos dados, baseada nos
pressupostos teóricos da psicologia cultural e do dialogismo, envolvendo os processos de posicionamentos
do Self, relacionandoo aos significados de violência, através das narrativas, relação do pensamento e da
linguagem, usando as entrevistas individuais.
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Os participantes da pesquisa foram os professores de uma escola pública de Sergipe. Solicitamos a
participação de todos os professores, porem de onze professores que fazem parte da escola dez
participaram das entrevistas individuais e seis no grupo focal, foi respeitado o professor que não quis
participar da pesquisa ou o que houver algum outro impedimento, como disponibilidade de tempo ou
dificuldade para falar sobre o tema. Todos os nomes foram reservados, assim utilizando nomes fictícios,
inclusive o da escola selecionada.

Procedimento para a construção dos dados: As entrevistas individuais aconteceram na própria escola na
sala dos professores em dias e horários diferentes, a duração das entrevistas variou de vinte e cinco
minutos a cinqüenta minutos. Todas as falas foram gravadas, posteriormente transcritas e feitas o tema e
subtema para identificar os temas recorrentes nas falas dos participantes para a análise.

Procedimento para a análise dos dados: após a análise temática das entrevistas, foram selecionados
alguns episódios da conversação e será feito análise dos diálogos com o objetivo de analisar o conceito de
violência nos professores.

Resultados

Os participantes ficaram a vontade em falar sobre a violência nos espaços escolares, as entrevistas foram
semiestruturadas, porém questionamos sobre a violência e logo os professores falaram sobre vários
temas decorrentes que foram estes: conceito de violência, cenas de violência, o que ocasiona a violência,
prevenção de violência, desestrutura familiar e mídias.

• Conceito de violência

Violência pra mim é no sentido de agressão. Num é direção só física, mas verbal
também os atos em si violência tanto é verbal como é não verbal (2.0) É você
agredir o outro com palavras né com atos. No momento em que você invade a
privacidade do outro, no momento em que você agride fisicamente, no momento
em que você não respeita o outro, no momento em que você é não consegue
conviver com as idéias contrarias do outro né Não aceita é isso entra é
consideração em tudo né Hoje a gente tem hoje a questão da violência é mais
debatida no sentido que antigamente a violência era mais tida fisicamente hoje a
gente tem todo é todo mundo sentiu é si passou por algum tipo de violência que
hoje chama de bullying né É a não verbal é acho que é isso. (Margarida)

O bullying tem sido um dos assuntos mais decorrentes de todas as escolas do mundo, pois é um
dos maiores problemas atualmente encontrados nas escolas. A palavra bullying a qual não tem
ainda tradução no Brasil serve para designar vários atos que acontecem no âmbito escolar, uns
como a professora citou acima. De acordo com a autora Silva bullying aparece de várias formas
verbais: insultar, ofender, xingar, fazer gozações, colocar apelidos pejorativos, fazer piadas
ofensivas, zoar. Físico (agressão ao individuo) e Material ( agressão aos pertences do individuo).
(SILVA, 2010).

Cenas de violência / Professor e aluno

A escola acaba às vezes sendo palco de tragédias onde esta deveria ocorrer aprendizagem, a socialização
dos quais fazem parte e não cenas de violência.

Estava gestante estava com medo de perder o meu bebê por essa onda de
violência que ocorria lá inclusive o diretor uma vez foi abordado foi é colocaram a
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arma na cabeça do diretor da escola o guarda municipal que estava na escola foi
tomaram a arma dele que dizer é esse dia ele estava com, uma arma e tomaram
que num é nem comum que os guardas municipais usem armas na escola mais
nesse dia ele estavam com uma arma lá por conta dessa situação que estava
ocorrendo lá na escola que era muito assaltada roubavam as merendas da escola,
então ele tava tendo uma tensão maior só que ate ele foi assaltado, então eu fiquei
com medo de perder o bebê e pedi pra sair de lá. (Rosa)

O medo toma conta de alguns professores ninguém sabe o que pode vir acontecer, essa professora ela
saiu da escola por medo de perder o bebê e quantos abandonam até a profissão por falta de segurança, de
apoio, de acompanhamento com os próprios professores.

Aluno e aluno

Pode uma cena de violência pode começar assim de uma aluno que não sabe a
atividade né E ai eles põe isso e o outro já começa a mangar né A sorrir rir isso ai
gerar essa esse mau estar né Na sala dele então o professor sempre tem que
tomar certos cuidados pra permitir possibilitar que a sala de aula seja um local livre
que eles tenham o direito de errar e de construir novos conhecimentos sem
nenhuma situação constrangedora. (Rosa).

O que ocasiona a violência

Os fatores que ocasionam a violência são muitos, mas o que mais é comum no espaço escolar e o apelido,
a zombaria a irritação, a exclusão do outro, a desestruturação familiar, as mídias, os jogos, os brinquedos
estes são uns dos principais geradores e influenciadores da violência.

Desestrutura familiar: a violência dentro da própria família

Eu acho que olhe um fator dentro da minha idade da educação eu chamo isso
estrutura familiar pra mim é a criança ela já vem desestruturada de casa como é
que ela pode ter um equilíbrio se ela vivência violência dentro de casa ela vivencia
o não respeito ao próximo dentro de casa coisa bem clara os pais agressividade é
um batendo ao outro um se agredindo na frente do outro ninguém vai pó quarto
conversar é ali mesmo verbalmente e fisicamente né Então essa criança muitas
vezes eu tenho um problema lá na sala é a menina oi ela ali é um problema
problema de violência serio familiar então num produz na sala não tem como
produzir é aluna problema perdeu o ano vai perder de novo porque não tem
estrutura é agressividade o pai puxa faca um pro outro e vai mesmo a mãe
esfaquear entendeu Ela vivencia tudo isso ela é a mais velha ela soma pisa tudo ela
tem a responsabilidade entendeu (Marta)

Casos como este são de milhares de jovens e de certa forma a violência presenciada em casa ou na
sociedade vai se refletir na escola. Com tudo trazendo prejuízos a esses jovens e crianças como é o caso
desta menina ela esta tendo dificuldade de aprendizagem.

Mídias, jogos e brinquedos
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Olhe hoje em dia as crianças tão é tem é tantas armas de brinquedo né Que acaba
achando que isso tudo isso é normal tantos filmes que eles assistem às vezes as
pega ao pra brincar e não tem nem noção do que vai acontecer e das
conseqüências que vai ter entendeu Mas porque ele já vê isso direto em filmes
brinca com isso eu acho que deveria tirar a arma do comercio a essa esse
brinquedo essa qualquer tipo de arma ate essas facas essas espadas todas devia é
ser tiradas num deveria brincar com isso entendeu (Rosa)

De repente a televisão contribui muito os vídeos games de violência porque eles
gostam muito (Rita)

Sabemos hoje que independentemente da classe social a criança ou o adolescente, tem a presença de um
aparelho de televisão na sua casa, e o acesso a internet, podendo ser na sua própria casa em alguns casos
e outros em lan house, a qual os indivíduos vão para poder acessar internet por um preço bem acessível,
então as crianças e os adolescentes tem contato cada vez mais com atos de violência tanto na televisão
através de reportagens, programas, seriados e ate mesmo filmes e alem do mais não tem o
acompanhamento da família assiste o que quer e acaba achando tudo aquilo normal e que pode ser
reproduzido na escola ou em outro ambiente.

Nos jogos né Então às vezes é por curiosidade (risos) Porque a criança que faz isso
ela não tem a menor noção das conseqüências teve ate um caso em uma escola né
Que o aluno trouxe a arma de casa e matou o colega. (Rosa)

A mídia tem alguns quesitos positivos e que pode ser trabalhado na escola, mas alguns indivíduos pega o
fato de violência e torna em outro, então a família, a escola e a sociedade tem que esta atenta a esses
fatos para poder orientar as crianças e os jovens para que aquilo sirva de um ato que não pode ter
repetição, mas sim uma prevenção para que não venha acontecer novamente como a opinião abaixo da
professora:

Eu acho que que a questão da informação eu acho que tem um lado positivo
porque a criança vai dês de cedo se defender melhor por ela esta bem informada
ela vai poder com a informação se a informação for bem passada ela vai saber
trabalhar aquilo ela vai saber selecionar [ ] então é eu acho que a informação a
internet, a televisão é passa as informações mais a família os professores os as
pessoas que convivem com a criança tem que discernir pra criança o que é que de
que forma ela pode é como é que eu posso falar eu num sei se você mim entendeu
mais acho que os meios de comunicação eles ajudam num sentido resumindo os
meios de comunicação ajudam pra é a criança ter informação mas são os adultos
os responsáveis por trabalhar aquela informação com a criança . (Valéria)

Olhe hoje em dia as crianças tão é tem é tantas armas de brinquedo né Que acaba
achando que isso tudo isso é normal tantos filmes que eles assistem as vezes as
pega ao pra brincar e não tem nem noção do que vai acontecer e das
conseqüências que vai ter entendeu Mas porque ele já vê isso direto em filmes
brinca com isso eu acho que deveria tirar a arma do comercio a essa esse
brinquedo essa qualquer tipo de arma ate essas facas essas espadas todas devia é
ser tiradas num deveria brincar com isso entendeu (Rosa)

As prevenções mais citadas pelas professoras foi o acompanhamento famílias na vida escolar,
professores conversar com os alunos, projetos que ensine e eduque o aluno a respeita o próximo.
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Sou uma educadora eu procuro falar muito sobre ética sobre solidariedade sobre
respeito e também desse lado porque uma pessoa que respeita não agredi outro
nem verbal nem fisicamente né Estou procurando sempre este lado eu mim
envolvo muito eu mim estresso muito justamente por isso por que eu num estou ali
só pra da conteúdo mas pro outro lado também que a família muitas vezes não faz.
(Rita)

Muitas das vezes o papel do professor é invertido ao invés da família esta ensinar sobre a ética, a
solidariedade e respeito ao próximo isto não acontece fica para os professores ensinar.

Considerações finais

Em suma, o presente estudo sublinhou a importância de se considerar as relações dialéticas a partir de um
ponto de vista da psicologia históricocultural afirmam sobre a construção de conceitos, em nosso caso o
conceito de violência para professores. Concluímos que o estudo contribuiu para o enriquecimento dos
estudos relacionados a atividade educativa como uma prática de produção social não apenas de
conhecimentos, mas na forma de ser e de agir que são, constantemente, apresentadas aos grupos e que
trazem importantes contribuições para as relações sociais e grupais. Pensar a figura do professor como
uma representação do processo de conhecer e do aprender em nossa cultura nos remete a acreditar que
estudos nesta área contribuem para o enriquecimento tanto das ações educativas e construtoras de uma
cultura pautada na educação como forma de socialização, mas também como posicionamentos do
simesmo na cultura.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Luria, A. R. Diferenças culturais de pensamento. Em: L.S. Vigotski. Linguagem, desenvolvimento e
aprendizagem. São Paulo: Ícone/Edusp, 1998.

Luria, A.R. Pensamento e linguagem: as últimas conferências de Luria. Porto Alegre: Artes Médicas, 1987.

Luria, A.R. Curso de psicologia geral (Vol. 4). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1979.

Myers, G. (2000). Análise da conversação e da fala. Em: Bauer, M.W. & Gaskell, G. (Ogs.) Pesquisa
qualitativa, com texto imagem e som, (p. 271292). Petrópolis, RJ, Vozes.

Pontecorvo, C., Ajello, A.M. & Zuccermaglio, C. (orgs) (2005). Discutindo se aprende: interação
social, conhecimento e escola. Porto Alegre: Artmed.

Ratner, C. Activity as a key concept for cultural psychology. Culture & psychology, 2, p. 407434, 1996.

Ratner, C. In defense of activity theory. Culture & psychology, 3, 211223, 1997.

Ratner, C. Historical and contemporary significance of Vigotski’s sociohistorical psychology. In: Rieber, R.
and Salinger, K. (Eds.) Psychology: theoretical-historical perspectives. (455473). Washington D.C.
American Psychological Association, 1998.

Ratner, C. Cultural Psychology: theory and method. Nova Iorque: Kluwer Academic Plenum Publishers,
2002.

Sirgado, A.P. O conceito de mediação semiótica em Vigotski e seu papel na explicação do psiquismo
humano. Cadernos Cedes. Ano XX, 24, 3851, 2000.

Van Der Veer, R. e Valsiner, J. Vygotsky: uma síntese. São Paulo: Edições Loyola, 1999.

Pág.8/9



Vigotski, L. A formação social da mente. São Paulo, Martins Fontes, 1989.

Vigotski, L. Psicologia da Arte. São Paulo, Martins Fontes, 1998.

Vigotski, L. Pensamento e linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 2000.

Vigotski, L. A construção do pensamento e da linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 2001.

Vigotski, L. Psicologia pedagógica. São Paulo: Martins Fontes, 2001a.

Volosinov, M. Marxismo e filosofia da linguagem. Sao Paulo: Hucitec, 1992.

Wertsch, J.V. Vygotsky y la formation social de la mente: cognicion y desarrollo humano. Habana: Paidós,
1988.

[1] Graduando; Educação, Cultura e Desenvolvimento;pedagogia; danyellenatacha@hotmail.com
[2] Doutora; Educação, Cultura e Desenvolvimento; psicologia; fabricia.borges@gmail.com
[3] Graduando; Educação, Cultura e Desenvolvimento; pedagogia; julitavares09@gmail.com

Pág.9/9


