
www.psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento produzido em 25.01.2015 

 

Carlos Alberto de Souza Cabello 1 Siga-nos em  
facebook.com/psicologia.pt   

 

 

A PASSAGEM DO DESINTERESSE NO ENSINO MÉDIO  

PARA O DESESPERO NO ENSINO SUPERIOR  

QUANDO O ASSUNTO ENVOLVE  

CONHECIMENTOS DA MATEMÁTICA  

  

2014 

 
Carlos Alberto de Souza Cabello  

Mestre em Educação Matemática. Possui especialização em Psicopedagogia e em  

Análise de Sistemas. Professor nos cursos de Graduação e Pós graduação em 

Tecnologia da Informação na Anhanguera Educacional. Professor de Matemática e 

Informática desde 1992.  

 

Email de contato: 

professorcabello@bol.com.br 

 

 

RESUMO 

 

Nesse trabalho procuramos apresentar alguns fatos que são muito corriqueiros em nosso 

ambiente de sala de aula. Um número significativo de alunos ingressantes no Ensino Superior, 

após algumas semanas, fica perplexo consigo mesmos quando se depararam com situações onde 

os conhecimentos que deveriam ter aprendido no ensino médio não aconteceram por falta de 

interesse próprio. Tais comentários, tanto na sala dos professores como nos diversos ambientes 

mesmos não acadêmicos, apresentava como resposta quase sempre a mesma, ´são alunos 

originários de escolas do Estado´. Abordaremos que essa realidade infelizmente ou até felizmente 

não se restringe apenas aos ´tais alunos originários de escola do estado´, esse fato também esta 

tornando se muito comum em escolas da rede privada. Tentar descobrir de quem é a culpa é uma 

ação que não resolverá o problema, pois na formação de um aluno existe o envolvimento e 

comprometimento de alguns elementos, tais como o próprio aluno, a família do mesmo, a escola, 

os professores entre outros. Não tentando localizar culpas, mas sim provocando algumas 

reflexões na esperança de mudança de comportamentos abordaremos nas linhas seguintes uma 

visão psicopedagogica resultado de nossa prática tanto como alunos do ensino médio e também 

do ensino superior, tendo em uma extremidade o próprio aluno e noutra a família do mesmo.  

 

Palavras-chave: Ambiente de sala de aula, escola do estado, escolas privadas, ensino 

médio, ensino superior, matemática, família, comportamento, ensino e aprendizagem. 
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INTRODUÇÃO 

 

Durante muito tempo à matemática foi vista como uma disciplina teórica e por assim ser, 

estaria sempre restrita a sala de aula. Para os professores, as causas do insucesso dos seus alunos 

são freqüentemente a sua “má preparação” em anos anteriores. Por um raciocínio recorrente 

chega-se rapidamente ao 1º ciclo, daí as insuficiências da educação pré-escolar. Apontam 

igualmente o fato de muitas famílias terem um nível socioeconômico e cultural muito baixo — 

ou terem um nível aceitável, mas não incentivarem suficientemente os alunos.  

 

Os professores indicam que os alunos não se esforçam, não prestam atenção nas aulas nem 

estudam em casa. Contestam também que os currículos são excessivamente longos e que a 

necessidade do seu cumprimento obriga a deixar para trás os alunos mais “lentos”. Por 

vezes, reconhecem que há certas matérias mais “áridas”. Responsabilizam assim os 

alunos, as famílias, os professores dos anos anteriores, os currículos e as características 

próprias da disciplina. (Aquino, 1997).  

 

Para os alunos, a principal razão do insucesso na disciplina de Matemática resulta desta ser 

extremamente difícil de compreender. No entender dos alunos, os professores não explicam 

muitos bem a disciplina nem a tornam interessante. Os alunos não percebem para que sirva nem 

porque são obrigados a estudá-la. Alguns alunos interiorizam mesmo desde cedo uma auto-

imagem de incapacidade em relação à disciplina. De um modo geral, culpam-se a si próprios, aos 

professores, ou às características específicas da Matemática.  (Coll, 2002). Para os pais e para a 

opinião pública em geral, a responsabilidade está nos professores que não ensinam 

convenientemente — ou por falta de preparação ou porque não assumem o necessário nível de 

exigência — e nos alunos que não se esforçam o suficiente. Algumas vezes refere-se o peso de 

fatores socioculturais. Mas todos reconhecem que a Matemática é uma disciplina difícil e que a 

sua aprendizagem tem trazido grandes dificuldades em todas as gerações. As causas apontadas 

andam todas à volta dos mesmos pontos, muito embora apresentem ênfase diferente: a disciplina, 

o currículo, o professor, o aluno, razões de ordem social e cultural. Por vezes as causas aparecem 

misturadas com sintomas — com aspectos que são reveladores de insucesso, mas que não o 

explicam por si só. Em todos os casos as características da disciplina estão sempre presentes. E é 

curioso verificar que os alunos, como elo fraco do sistema, são os únicos que aparecem dispostos 

a aceitar uma quota parte da responsabilidade. 
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Possíveis Caminhos 

 

Em função de contribuições dadas aos educadores das mais variadas áreas, como: Didática 

Metodologia do Ensino, Epistemologia, Lógica, Modelagem, etc.; todos estes profissionais da 

educação aprimoram seu trabalho ao escrever e reescrever o ensino das ciências matemáticas a 

luz dos novos conhecimentos, como os antigos marinheiros, lançam-se a mares nunca antes 

navegados na busca de respostas a antigas indagações, navegando hoje em um mar de redes 

computacionais. Deparamo-nos agora com enormes encruzilhadas, onde o antigo já não nos serve 

mais e o novo ainda não está feito, não existem mais soluções prontas, as receitas indiscutíveis do 

passado não cabem nas novas tecnologias, a grande quantidade de informações disponíveis nos 

dias de hoje, seja por radio, televisão ou Internet superam em muitas e muitas vezes o 

conhecimento adquirido pelos professores de dez ou vinte anos atrás. Esta nova realidade de 

disponibilização do conhecimento coloca todos os “educadores” em uma situação no mínimo 

desconfortável, antes como detentores únicos do conhecimento e hoje apenas como mais uma 

fonte do mesmo. Quando falamos das associações entre a matemática e as diversas culturas, 

deparamo-nos com o conceito de etnomatemática, como sendo: 

 

Muito mais do que simplesmente uma associação a etnias, etno se refere a grupos culturais 

identificáveis, como por exemplo, sociedades nacionais – tribais grupos sindicais e 

profissionais, crianças de certa faixa etária, etc. (D’Ambrosio, 1990). 

 

Neste sentido a necessidade especifica de cada grupo devem ser respeitadas para que a 

apropriação dos códigos matemáticos se torne possível e legítima. Na verdade, o objetivo do 

ensino de matemática sempre ultrapassa a mera memorização de informações e de casos 

exemplares dos quais o professor, inevitavelmente, se vale na busca da transmissão de um 

conteúdo. Sendo assim, avaliamos o êxito de qualquer ensino não pela capacidade de reprodução 

que o aluno tem do que lhe foi apresentado, mas sim pela sua capacidade de construir soluções 

próprias a novos problemas, nem que para isso se faça uso das soluções exemplificadas 

anteriormente em sala de aula. Toda situação didática proposta ou imposta de maneira uniforme a 

todos os alunos será fatalmente inadequada para um grupo deles. Para alguns, fica fácil demais; 

para outros, difícil demais; mesmo que esta esteja adequada ao nível de desenvolvimento 

cognitivo dos alunos. Ela pode parecer sem sentido para uns, sem valor para outros ou 

simplesmente não despertar o interesse dos alunos, a ponto de não desenvolver atividade 

intelectual suficiente a promover a construção de novos conhecimentos. Daí a necessidade e 
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importância da diferenciação do ensino; argumenta Perrenoud. Diferenciar o ensino, diz 

Perrenoud, “é organizar as interações e atividades de modo que cada aluno se defronte 

constantemente com situações didáticas que lhe sejam mais fecundas” (Perrenoud, 1995). 

Podemos distinguir dois tipos de construções teóricas, abstrações para pensar e abstrações 

concretizadas. As abstrações para pensar são aquelas usadas e desenvolvidas para facilitar o 

raciocínio e podem ser exemplificadas por conceitos e modelos matemáticos. As abstrações 

concretizadas são desenvolvidas pelas sociedades ao longo de sua história nas estruturas 

ideológicas e religiosas, sendo elas a principal fonte de criação de hábitos, normas padrões e 

regras que são consideradas como parte de nossas vidas.  

 

Contudo nas sociedades altamente tecnológicas, a principal fonte de criação e construção 

de normas é a própria abstração para pensar. Logo temos uma formalização da sociedade 

como um todo, linguagem, ações, rotinas, comportamento, todos formatados a partir da 

criação e construção de novas formas de gerenciar, isto é, de uma maneira algorítmica 

prescrita de ver e viver nos novos tempos. (Skovsmose, 2001). 

 

 A necessidade de se aprender matemática e de se pensar matematicamente no mundo 

moderno está intimamente ligada ao acelerado desenvolvimento tecnológico da humanidade nos 

últimos anos, mas os projetos apontam que para exorcizar o fracasso escolar em matemática é 

necessário apostar em mudanças na escola, na sala de aula, no aluno, no professor.  

 

Mudança pode significar a obtenção de um ambiente de aprendizagem culturalmente 

sensitivo, pode significar otimização de currículos, introdução de novas tecnologias ou 

introdução de novos métodos, conhecimentos, prática e crenças dos professores, ou, 

simplesmente uma tentativa de melhora na relação ensino aprendizagem a partir do fato de 

que os alunos têm a possibilidade de completar seu ciclo de desenvolvimento do 

conhecimento. (Bicudo 1999).  

 

A maior mudança, hoje imposta à educação refere-se à introdução do computador. 

Podemos inclusive argumentar que não houve substituição ou suplementação de processos ou 

procedimentos, o computador provocou uma reorganização da atividade humana dentro do 

sistema de ensino. Do ponto de vista cognitivo, o computador é extremamente limitado, 

contudo a velocidade com que é capaz de acessar e processar informações o habilita a 

participar do processo educacional, uma vez que inúmeros conteúdos escolares 

desenvolvidos freqüentemente têm muitos pontos em comum com a informática bastando 

para isso articulação e reconhecimento do que é estudado e do que se pretende ensinar. O 
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sistema de mercado (financeiro, produtivo, organizacional, educacional, etc.), ao aplicar um 

sistema de avaliação automático e informatizado para tudo e para todos, procura assim atingir 

padrões de qualidade total (tipo ISO 9000), fazendo do sistema de ensino e da escola uma 

máquina de notas, avaliações e conceitos; paradoxalmente coloca também que “o ensino se dá ao 

longo da vida”, isentando-se dos possíveis e inúmeros fracassos que virão ao certo acontecer 

como fruto das desastrosas políticas educacionais colocadas em pratica, sendo assim se o 

“cidadão se dar bem” é porque o sistema “avaliativo” tradicional mais uma vez mostrou sua 

eficiência e no caso do “cidadão se dar mal” é porque não teve competência para se reciclar e 

absorver as novas tecnologias. (Nóvoa, 1992). 

 

É uma imoralidade, para mim (Paulo Freire), que se sobreponha, como se vem fazendo, aos 

interesses radicalmente humanos, os de mercado. Ao reconhecer que, precisamente porque nos 

tornamos seres capazes de observar, de comparar, de avaliar, de escolher, de decidir, de intervir, 

de romper, de optar, nos fizemos seres éticos e se abriu para nós à probabilidade de transgredir a 

ética, jamais poderia aceitar transgressão como um direito, mas não como uma possibilidade. 

(Freire, 1996). 

 

Temos um mundo novo pela frente e para garantir a sobrevivência daquilo que nos 

acostumamos a chamar de escola, será necessário revermos nossas posições em relação ao que se 

ensinar, como se ensinar e porque se ensinar.   

 

OBJETIVOS E HIPÓTESES 

 

As finalidades do ensino da Matemática, visando à construção da cidadania, indicam como 

objetivos levar o aluno, entre outros, a identificar os conhecimentos matemáticos como meios 

para compreender e transformar o mundo à sua volta e perceber o caráter de jogo intelectual, 

característico da Matemática como aspecto que estimulam o interesse, a curiosidade, o espírito de 

investigação e o desenvolvimento da capacidade para resolver problemas. Só há aprendizagem 

quando o aprendente reage dinamicamente a uma questão que suscite o seu interesse e responda 

à sua curiosidade. A resolução de problemas em matemática exige necessariamente a utilização 

de conhecimentos e o domínio de técnicas que, deste modo, se tornam significativas. Sendo os 

objetos Matemáticos entes abstratos, o domínio progressivo das técnicas adequadas e o 

desenvolvimento da leitura permitirão que, paralelamente a esta abordagem, os conceitos e 

relações a construir possam ter um suporte físico. Se por um lado à manipulação de material pode 

permitir a construção de certos conceitos, por outro lado, pode servir também para a 

representação de modelos abstratos permitindo assim uma melhor estruturação desses conceitos. 
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Em cada ano um tema não deve ser tratado de uma só vez nem independentemente dos conteúdos 

dos outros temas. Por um lado a sua divisão em várias unidades torna-os conteúdos mais 

flexíveis, permitindo diversas ligações e reabordagens do mesmo conceito em momentos 

diferentes; por outro, a interligação entre os conhecimentos possibilita uma visão dinâmica e 

integrada da disciplina.  

 

Neste sentido, procurando da melhor maneira o despertar de motivações aos alunos, 

propõe-se no planejamento de cada ano seqüência de unidades que tem em conta fatores 

tais como: gradação e alternância do tipo de dificuldades; alternância de unidades de 

caráter mais lúdico com outro exigindo maior esforço, extensão das unidades; momentos 

do ano letivo em que serão lecionadas; seqüência lógica dos conhecimentos; ligações 

relevantes entre unidades de temas diferentes; necessidade de retomar processos diversos 

em diversos momentos, etc. (Educação, 2001).  

 

No entanto, o professor e o grupo de professores poderão adotar outra seqüência que 

considerem mais adequadas face à realidade da sua escola, mas sempre procurando motivar os 

alunos frente a aplicações do conteúdo ensinado. Parte-se, quando possível, de problemas e 

situações experimentais para que, com o apoio na intuição, o aluno acenda gradualmente à 

formalização dos conceitos. São identificadas situações para estabelecer conexões entre os 

diversos temas de forma a proporcionar uma oportunidade de relacionar os vários conceitos, 

promovendo uma visão integrada da Matemática. 

      

A utilização obrigatória da tecnologia que, além de ferramenta, é fonte de atividade, de 

investigação e de aprendizagem, tem por finalidade preparar os alunos para uma sociedade 

em que os meios informáticos terão um papel considerável na resolução de problemas de 

índole e caráter científico. (Educação, 2001). 

 

Em síntese, tal como os demais referenciais das outras áreas de conhecimento, os estudos 

pedagógicos e Psicopedagógico contribuem para a formulação de um novo paradigma de ensinar 

que irá requerer do professor a habilidade de associar ao conteúdo ensinado sua respectiva 

aplicação no contexto do aluno, para que o mesmo compreenda na totalidade o uso do conceito 

aprendido. Uma boa aula, diz Tiba, “os melhores temperos de uma boa aula são movimentos, 

humor e boa comunicação relacional. As aulas têm que ser” degustadas “pelos alunos”. (Tiba, 

2006). O objetivo maior deste projeto foca-se no despertar no aluno à compreensão dos conceitos 

da matemática associando em seus conteúdos, respeitando sua capacidade de aprendizagem 

nesta, na readaptação do professor diante deste lastimável quadro e a demonstração através de 
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levantamentos estatísticos desta realidade. É importante refletir a real situação do atual 

universitário diante da cobrança de conceitos, que muitas vezes não foi efetivamente aprendido e 

que agora é necessário seu domínio para o entendimento de novos conhecimentos e o pior ainda a 

reação de determinados docentes; Assim, afirmo a necessidade de capacitação psicopedagogica 

para entender determinados comportamentos e certo desinteresse pelo novo conhecimento, que 

não se sentem nem um pouco culpados pela defasagem ou não aprendizagem destes alunos nos 

períodos anteriores e que ainda as Universidades e Faculdades em geral procuram tratá-los ora 

como alunos, ora como clientes.  

 

Eu tenho a impressão de que ser traumatizado no contato com a matemática deve-se ao 

enfoque que se dá à Matemática, no sistema escolar. A matéria tem sido apresentada como 

uma coisa pronta, acabada e congelada em sua própria estrutura no sistema escolar, com 

isso entra-se num processo de rejeição, que se manifesta através do mau aproveitamento. 

Muita gente desiste e adquire esse sentimento de frustração. (Dambrósio, 1990). 

 

O conhecimento matemático contribui na formação do cidadão perante a capacidade de 

tomada de decisões frente às questões políticas e sociais onde há necessidade de interpretar 

informações que incluem dados estatísticos e índices divulgados. Para exercer a cidadania é 

necessário saber medir, calcular, raciocinar, argumentar, entender estatisticamente, conseguir 

decifrar gráficos. Logo ao desenvolver estratégias com o uso do conhecimento matemático pode 

contribuir para viver em sociedade tendo acesso a todos os recursos. 

 

A Família Contextualizando Com Teoria Do Vinculo De Pichón Rivière  

 

O trabalho de Pichón Rivière ocorreu inicialmente com grupos à medida que observava a 

influência do grupo familiar em seus pacientes. Sua primeira experiência com grupo foi a 

Experiência Rosário (1958), onde Pichón dirigiu grupos heterogêneos através de uma didática 

interdisciplinar. Seguindo os conceitos da psicologia social, afirmou que o homem desde seu 

nascimento encontra-se inserido em grupos, o primeiro deles a família se ampliando a amigos, 

escola e sociedade. Portanto é impossível conceber uma interpretação de ser humano sem levar 

em conta seu contexto, ou a influência do mesmo na constituição de diferentes papéis que se nos 

assumem diferentes grupos por que passamos. Pichón desenvolveu, então, a técnica dos grupos 

operativos. Ele entende por grupo operativo aquele centrado em uma tarefa de forma explícita 

(ex: aprendizado cura, diagnóstico de dificuldade), e outra tarefa de forma implícita, subjacente à 

primeira. Dentro desta concepção, desenvolveu conceitos e instrumentos que possibilitam a 

https://www.facebook.com/psicologia.pt


www.psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento produzido em 25.01.2015 

 

Carlos Alberto de Souza Cabello 8 Siga-nos em  
facebook.com/psicologia.pt   

 

compreensão do campo grupal como estrutura em movimento, o que deixa claro o caráter 

dinâmico do grupo, que pode ser vertical, horizontal, homogêneo, heterogêneo, primário ou 

secundário. O objetivo da técnica é abordar, através da tarefa, da aprendizagem, os problemas 

pessoais relacionados com a tarefa, levando o indivíduo a pensar; o indivíduo "aprende a pensar", 

passando de um pensar vulgar para um pensar científico. A execução da tarefa implica em 

enfrentar alguns obstáculos que se referem a uma desconstrução de conceitos estabelecidos - 

desconstrução de certezas adquiridas. Para o grupo implica em trabalhar sobre o objeto-objetivo 

(tarefa explícita) e sobre si (tarefa implícita), buscando romper com estereótipos e integrar 

pensamento e conhecimento. Assim, entrar em tarefa significa o grupo assumir o desafio de 

conquistar o desejo na produção e a produção no desejo. Desafio a partir do momento que nossa 

sociedade vê como dissociado trabalho e prazer (Baremblitt, 1982). Antes de entrar em tarefa o 

grupo passa por um período de "resistência", onde o verdadeiro objetivo, da conclusão da tarefa, 

não é alcançado. Essa postura paralisa o prosseguimento do grupo. Realizam-se  tarefas apenas 

para passar o tempo, o que acaba por gerar uma insatisfação entre os integrantes (tal período 

denomina-se pré-tarefa). São tarefas sem sentido onde lhe falta a revelação de si mesmo. 

Somente passado este período, o grupo, com o auxílio do coordenador, entra em tarefa, onde 

serão trabalhadas as ansiedades e questões do grupo. A partir dessas, elabora-se o que Pichón 

chamou de projeto, onde se aplicam estratégias e táticas para produzir mudança. Foram nas 

atividades e análise de grupos que Pichón desenvolveu os conceitos de verticalidade e 

horizontalidade. O primeiro se trata da história pessoal de cada integrante, história essa que faz 

parte da determinação dos fenômenos no campo grupal, por horizontalidade entende-se como a 

dimensão grupal atual, elementos que caracterizam o grupo. A intersecção entre a verticalidade e 

a horizontalidade dá origem aos diferentes papéis que o indivíduo assume no grupo. Os papéis se 

formam de acordo com a representação que cada um tem de si mesmo que responde as 

expectativas que os outros têm de nós. Constata-se a manifestação de vários papéis no campo 

grupal, destacando-se o papel do porta-voz, bode expiatório, líder e sabotador.  

 

Porta-voz: é aquele que expressa às ansiedades do grupo, ele é o emergente que denuncia a 

ansiedade predominante no grupo a qual está impedindo a tarefa; 

Bode expiatório: é aquele que expressa à ansiedade do grupo, mas diferente do porta-voz, 

sua opinião não é aceita pelo grupo, de modo que este não se identifica com a questão levantada 

gerando uma segregação no grupo, pode-se dizer dele como depositário de todas as dificuldades 

do grupo e culpado de cada um de seus fracassos; 

Líder: A estrutura e função do grupo se configuram de acordo com os tipos de liderança 

assumidos pelo coordenador, apesar de a concepção de líder ser muito singular e flutuante. O 

grupo corre o risco de ficar dependente e agir somente de acordo com o líder e não como grupo; 
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Sabotador: é aquele que conspira para a evolução e conclusão da tarefa podendo levar a 

segregação do grupo; 

No início do grupo, os papéis tendem a ser fixo, até que se configure a situação de 

lideranças funcionais. Todo grupo denuncia, mesmo na mais simples tarefa, um emergente 

grupal. Este é exatamente aquilo que numa situação ou outra se enche de sentido para aquele que 

observa para quem escuta. O observador observa o existente segundo a equação elaborada por 

Pichón. 

 

EXISTENTE ===>> INTERPRETAÇÃO ===>> EMERGENTE ===>> EXISTENTE
3
 

 

O existente só ocorre à medida que faz sentido (para o observador) e a partir de uma 

interpretação se torna o emergente do grupo. Este novo emergente leva a um novo existente, o 

qual por sua vez requer uma nova interpretação, que levará o outro emergente. O coordenador 

toma um papel muito importante à medida que é dele que emanam as interpretações, ele é quem 

dá o sentido ao grupo, e é este sentido que mobilizará uma aprendizagem, uma transformação 

grupal. Ele atua primariamente como um orientador que favorece a comunicação intergrupal e 

tenta evitar a discussão frontal. Para Pichon, grupo operativo é um instrumento de trabalho, um 

método de investigação e cumpre, além disso, uma função terapêutica, pois, se caracteriza por 

estar centrada, de forma explícita, em uma tarefa que pode ser o aprendizado, a cura, o 

diagnóstico de dificuldades, etc. Sua teoria tem como premissa principal o indivíduo inserido em 

um grupo, percebendo a intersecção entre sua história pessoal até o momento de sua afiliação a 

este grupo (verticalidade), com a história social deste grupo até o momento (horizontalidade).  

 

A verticalidade e a horizontalidade do grupo se conjugam no papel, necessitando a 

emergência de um ou mais porta-vozes, que, ao enunciar seu problema, reatualizando seus 

acontecimentos históricos, denuncia o conflito da situação grupal em relação à tarefa. 

(Osório, 1991). 

 

Pichon caracteriza grupo como um conjunto restrito de pessoas, que, ligadas por constantes 

de tempo e espaço e articuladas por sua mútua representação internas, propõe-se, em forma 

explícita ou implícita, a uma tarefa que constitui sua finalidade. Dentro deste processo, o 

indivíduo é visto como um resultante dinâmico no interjogo estabelecido entre o sujeito e os 

objetos internos e externos, e sua interação dialética através de uma estrutura dinâmica que 

Pichon denomina de vínculo. Vínculo é definido como "uma estrutura complexa que inclui um 

                                                 
3 Teoria do Vínculo – Enrique Pichon Rivière-Editora Martins Fontes. 
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sujeito, um objeto, e sua mútua interelação com processos de comunicação e aprendizagem”. 

(Pichon, 1988)  

 

Ao elaborar a teoria do vínculo, Pichon a diferencia da teoria das relações de objeto 

concebida pela Psicanálise (que descreve as possíveis relações de um sujeito com o objeto sem 

levar em conta a volta do objeto sobre o sujeito, isto é, uma relação linear), propondo, então, o 

estudo da relação como uma espiral dialética onde tanto o sujeito como o objeto se realimenta 

mutuamente. É sempre uma situação em forma de espiral contínua, onde o que se diz ao paciente, 

por exemplo-interpretação, no caso de um vínculo terapêutico - determina certa reação do 

paciente que é assimilada pelo terapeuta que, por sua vez, a reintroduz em uma nova 

interpretação. A teoria do vínculo também pode ser enunciada como uma estrutura triangular, ou 

seja, todo o vínculo é bi-corporal, mas como em toda a relação humana, há um terceiro 

interferindo, olhando, corrigindo e vigiando (alguns aspectos do que Freud chamou como 

complexo superego). Esta estrutura inclui no esquema de referência o conceito de um mundo 

interno em interação contínua, origem das fantasias inconscientes. A fantasia inconsciente é 

então produto de interações de vínculos entre os objetos do grupo interno, que pode condicionar 

uma imagem distorcida em distintos graus do mundo exterior, particularmente do papel do outro 

cuja percepção está, portanto determinada por situações de reencontro de objetos desse grupo 

interno. ”A partir daí e do processo de interação grupal que surgem as fantasias básicas 

universais do grupo, que segundo Pichon, bloqueiam a atividade grupal no momento da pré-

tarefa, determinando a utilização de técnicas defensivas (a partir da presença dos medos básicos, 

ansiedade de perda e ataques) que estruturam o que se denomina resistência à mudança. É então 

no momento da tarefa que acontece a abordagem e elaboração das ansiedades, e que se efetua um 

salto por somação quantitativa de insight através do qual se personifica e se estabelece uma 

relação com o outro (diferenciado). O grupo operativo age então de forma a fornecer aos 

participantes, através da técnica operativa, a possibilidade de sedarem conta e explorar suas 

fantasias básicas, criando condições de mobilizar e romper suas estruturas estereotipadas. Daí a 

importância da análise do vínculo tanto em termos intersubjetivos como intra-subjetivos para 

permitir um aprofundamento no estudo da interação grupal. Pichon concebe o”. Vínculo como 

uma estrutura dinâmica em contínuo movimento, que engloba tanto o sujeito como o objeto e 

afirma que está estrutura dinâmica apresenta características consideradas normais e alterações 

interpretadas como patológicas. Considera um vínculo normal àquele que se estabelece entre o 

sujeito e um objeto quando ambos têm possibilidades de fazer uma escolha livre de um objeto, 

como resultado de uma boa diferenciação entre ambos.  
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Em nenhum paciente apresenta um tipo único de vínculo: todas as relações de 

objeto e todas as relações estabelecidas com o mundo são mistas. Existe uma 

divisão que é mais ou menos universal, no sentido de que por um lado se 

estabelecem relações de um tipo, e por outro, de um tipo diverso. (Pichon-

Riviére, 1991). 

 

 Sendo assim, uma pessoa pode estabelecer um vínculo paranóico por um lado, e por outro 

um vínculo normal ou ainda um vínculo tendendo à hipocondria, isso porque as relações que o 

sujeito estabelece com o mundo são variadas, bem como as estruturas vinculares que utiliza.  O 

vínculo se expressa em dois campos psicológicos: interno e externo. É o interno que condiciona 

muito dos aspectos externos e visíveis da conduta do sujeito. O processo de aprendizagem da 

realidade externa é determinado pelos aspectos ou características obtidas da aprendizagem prévia 

da realidade interna, a qual se dá entre o sujeito e seus objetos internos.  O vínculo não 

necessariamente se dá de forma individual (duas pessoas), ele pode se dar de forma grupal, 

chegando a se estender a uma nação, o qual pode ser influenciado pelas mesmas características as 

quais influenciam um vínculo estabelecido com duas pessoas (vínculo individual). A respeito dos 

conceitos de papel e vínculo, Pichon (1991) afirma que esses conceitos se entrecruzam e por isso 

uma terapia centrada nesse sentido deve abordar tanto a estrutura do vínculo, como os diversos 

papéis, os quais terapeuta e paciente se atribuem. Logo, o papel se inclui na situação do vínculo. 

Ele se caracteriza por ser transitório e possuir uma função determinada, a qual pode aparecer em 

uma determinada situação e em cada pessoa de forma particular. Ou seja, a forma como lidamos 

com determinados contextos concretos influenciará a nossa atitude; de uma maneira mais simples 

as várias formas de lidarmos com os problemas, a isso Pichon atribui à denominação de papéis. 

Dessa forma, para Pichon o papel do coordenador no grupo operativo é o de “coopensor", isto é 

aquele que pensa junto com o grupo, ao mesmo tempo em que integra o pensamento grupal, 

facilitando a dinâmica da comunicação grupal. Dessa forma, com a Teoria do Vínculo, Pichon 

considera o indivíduo como uma resultante dinâmica, não da ação dos instintos e objetos 

interiorizados, mas sim do interjogo estabelecido entre sujeito e os objetos internos e externos 

por meio de uma interação dialética, a qual pode ser observada através de certas condutas, sendo 

um desses grupos mais enfatizado e armazenado para toda a vida a família.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Dentre os diversos aspectos que influenciam no processo de ensino e aprendizagem esta a 

conscientização de todos os envolvidos, não apenas o aluno, mas também sua família. 
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Nesse trabalho apresentamos algumas reflexões de um pesquisador francês que eleva o 

papel da família no desenvolvimento cognitivo do aluno. Nosso objetivo não foi situar os 

problemas de aprendizagem apenas na família, porém vale a pena refletir sobre as proposições. 

No contexto da sala de aula o professor recebe uma grande responsabilidade, porém  

trabalhar com crianças é muito distinto ao trabalhar com adolescentes que nesta fase etária 

apresenta outros valores e até mesmo objetivos que são muito diferentes dos objetivos da escola e 

do professor. Sabemos que a motivação é um fator essencial no processo de aprendizagem porém 

diversos outros aspectos devem ser considerados e um deles envolve o comprometimento da 

família. 

A indisciplina com que alguns alunos  apresentam chega a assustar professores tanto no 

ensino médio como no ensino superior, por incrível que pareça. É interessante destacar que 

independente de sua origem escolar, seja de escola do Estado ou de escolas particulares a 

indisciplina não é muito diferente. Alguns dos alunos que estão no ensino superior acabam por 

compreender e entender as conseqüências de seus comportamentos anteriores, porém nem todos. 

Para esses o mercado de trabalho será ainda mais cruel. 

É muito triste deparar com ex-alunos  que estão nas estatísticas de desempregados, por 

inúmeras vezes procurei a resposta. Talvez a resposta inteira não seja a necessária participação da 

família, mas que irá contribuir acreditamos que sim. 
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