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RESUMO 
 
 

LARA, Aline Frollini Lunardelli. No meio do caminho tinha uma pedra: reducionismos 
psicológicos na produção de conhecimento científico sobre formação de professores. 2012. 
214f. Tese (Doutorado) – Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2013. 
 

O ensino de Psicologia a futuros professores parece ser elemento incontestável entre 
acadêmicos, docentes e planejadores dos currículos oficiais. Pouco se discute sobre esse 
caráter de ‘essencialidade’ que a disciplina ocupa na formação docente. Considerando sua 
notável participação no processo de preparação para a docência, faz-se necessário analisar 
como se insere na formação de professores e, mais especificamente, na produção de 
conhecimento científico sobre a formação docente, levando em conta seu tradicional uso para 
alcançar o ensino eficaz e para promover bons resultados educacionais. Fundamentando-se na 
Teoria Crítica da Sociedade, principalmente na obra de T. W. Adorno, este estudo teve como 
objetivos: compreender como se expressa o vínculo entre os problemas pedagógicos e a 
Psicologia na produção de conhecimento científico sobre formação de professores e avaliar 
quais elementos dos resultados das pesquisas selecionadas, em sua relação com a Psicologia, 
podem contribuir para o desenvolvimento de experiências formativas presentes em processos 
de formação opondo-se à pseudoformação. Analisou-se a produção científica de um Programa 
de Pós-Graduação em Educação. 17 teses de doutorado foram escolhidas por apresentarem 
simultaneamente como temáticas: formação de professores e Psicologia. Ainda que as teses 
não tenham sido desenvolvidas, em sua maioria, por psicólogos, mas por professores de 
outros campos das ciências humanas e exatas, e que as temáticas investigadas sejam 
caracteristicamente pedagógicas, verificou-se em 14 delas referências psicológicas como 
fundamento teórico, predominando a Psicanálise e a Psicologia Histórico-Cultural. Nos 
métodos, constata-se que os autores buscaram contemplar elementos particulares, individuais, 
subjetivos dos participantes de seus estudos empíricos, especialmente a partir da avaliação 
sobre a própria prática profissional. Nas conclusões, enfatizam como o conhecimento 
psicológico é capaz de explicar e/ou alterar os processos de formação de professores, isolados 
dos fatores sociais mais amplos e até mesmo dos educacionais e pedagógicos, constituindo-se 
como uma das expressões da pseudoformação. Conclui-se que a crítica à pseudoformação não 
se estrutura a partir de conceitos psicológicos, já que as possibilidades de formação são 
determinadas objetivamente e não subjetivamente. Considera-se que apenas uma Psicologia 
cuja finalidade seja a Educação e suas dimensões pedagógicas pode trazer subsídios 
significativos à preparação para o magistério.  
 
Palavras-chave: Formação de professores. Psicologia. Produção Científica. Pseudoformação. 



 

ABSTRACT 
 
 

LARA, Aline Frollini Lunardelli. There was a stone in the middle of the path: 
psychological reductionism in scientific knowledge production about teacher training. 2012. 
214f. Thesis (Doctoral Dissertation) – Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2013. 
 
 
To teach Psychology to future teachers seems to be an undeniable element among students, 
teachers and official curricula planners. Sparsely is discussed about the ‘essentiality’ that the 
discipline has in teachers’ training. Considering its significant participation in the process of 
preparation for teaching, it is necessary to put in analysis how it is inserted in teacher training 
and specifically, in the production of scientific knowledge on teacher formation, taking on 
account of its traditional use to reach the effective education and to promote good educational 
results. Based on the Critical Social Theory, mainly in the work of T.W. Adorno, this study 
had the aim to understand how the bond is expressed between the education issues and the 
Psychology in the production of scientific knowledge on teacher formation and indeed to 
evaluate which elements of the results of selected researches related to Psychology may 
contribute to the development of formative experiences present in formation processes that 
oppose to pseudoformation. It was made an analysis of the scientific production of a Post 
graduation Program in Education. 17 Doctorate Theses were chosen due to its simultaneous 
theme: teacher training and Psychology. Although the theses have not been developed in its 
majority by psychologists but by teachers of other fields of Human Sciences and Applied 
Sciences and the themes researched are typically educational, it was verified that in 14 of 
them there were psychological references as a theoretical basis, mainly Psychoanalysis and 
History and Cultural Psychology. In those methods it was observed that the authors aimed to 
choose specific, individual and subjective elements of the participants from their empiric 
studies, mainly through evaluating their own Professional practice. In the conclusions the 
authors emphasize how the psychological knowledge is able to explain and/or change the 
processes of teacher training, isolated from the wider social factors and even so from the 
educational and pedagogical factors constituting themselves as one of the expressions of 
pseudoformation. It is concluded that the criticism on the pseudoformation is not structured 
from the psychological concepts once the possibilities of formation are objectively and not 
subjectively determined. It is considered that only a Psychology whose objective is the 
Education and its pedagogical dimensions can bring significant subsides to prepare for 
teaching.  
 
Keywords: Teacher training. Psychology. Scientific Production. Pseudoformation. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

O ensino de Psicologia a futuros pedagogos e demais licenciados parece ser elemento 

incontestável entre acadêmicos, docentes e planejadores dos currículos oficiais. Pouco se 

discute sobre esse caráter de essencialidade que a disciplina ocupa na formação docente. 

Passados quase dez anos desde o término de minha graduação em Psicologia e após seis anos 

como professora em cursos de Pedagogia, faltam-me certezas sobre a necessidade desse 

ensino. 

No contato direto com os alunos no momento que definem suas temáticas de pesquisa 

para a elaboração de projetos de trabalho de conclusão de curso, verifico, de forma 

predominante, interesses voltados às questões psíquicas que dificultam ou impedem a 

aprendizagem. Às vezes, tenho a impressão de estar em um curso de Psicologia e não de 

Pedagogia, dado o imperativo acadêmico de entender como os distúrbios ou transtornos 

mentais afetam a capacidade para aprender, como a família ocasiona problemas emocionais 

intransponíveis para as crianças, como capacitar professores para lidarem com as temáticas da 

educação inclusiva, e uma lista sem fim de supostos problemas psicológicos que afetariam a 

vida escolar. 

 O mesmo ocorre com outras áreas do conhecimento, é verdade. Também encontramos 

questões propriamente sociológicas ou filosóficas, mas, ainda assim, predominam as 

psicológicas. Toda vez que um aluno me pergunta se posso orientar um trabalho de conclusão 

de curso sobre Psicologia, indago qual é o problema pedagógico que pretende investigar. 

Falta-nos – a mim, aos demais professores e aos acadêmicos – clareza sobre o que é um 

objeto de pesquisa pedagógico. 

 Certamente não se trata de uma dificuldade exclusivamente nossa, já que a definição 

da Pedagogia só é possível a partir das ciências auxiliares. Estamos num campo nebuloso, 

impreciso, de imbricação entre conhecimentos, políticas e práticas, como aponta Charlot 

(2006). Não há, para a ciência da educação, delimitações precisas como para a Biologia, 

Sociologia, Física ou a própria Psicologia, de tal forma que a definição de um objeto 

pedagógico se perca nos meandros dos outros saberes.   

 Tal dificuldade não se expressa apenas na prática docente – os futuros pedagogos e os 

já atuantes não sabem se alfabetizam ou se realizam entrevistas de anamnese com as mães de 

seus alunos para investigar por que eles não aprendem –, mas também na produção de 

conhecimento científico em/sobre educação que nutre as ações dos professores. 
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A constituição das faculdades psíquicas das crianças, com ênfase na inteligência, se 

torna preocupação pedagógica e o ensino passa a depender dos conhecimentos sobre o aluno, 

sobre os processos de aprendizagem, especialmente a partir dos estudos da Escola Nova que 

ganham força no Brasil no início do século XX. Desde então, a problemática da formação de 

professores se alia ao domínio de conceitos psicológicos visando à melhoria das atividades de 

ensino. A fetichização da própria Psicologia, em conformidade com a estruturação 

econômico-social da atual forma de produção capitalista, a faz ocupar lugar de destaque na 

formação docente. 

 Pode-se dizer que a formação de professores constitui-se tema de análise a partir do 

momento que a escola abre suas portas para o ensino coletivo do povo, a fim de preparar mão-

de-obra que possa contribuir para a construção de um país. No Brasil, entre o final do século 

XIX e início do século XX, a crítica ao modelo tradicional de ensino leva à produção de 

conhecimento sobre o aluno, a partir dos subsídios da nascente Psicologia, e também sobre 

como potencializar processos de aprendizagem, por meio da formação de professores.   

 Essa relação se estabelece e avança com a criação dos primeiros cursos de Pedagogia 

no Brasil, em 1939, que, desde a sua origem, preconizam que a Psicologia deva ser uma das 

disciplinas estruturantes da formação docente. Desde sua criação, portanto, os cursos de 

Pedagogia contemplam disciplinas de Psicologia em seu currículo. 

 Com a finalidade de compreender as relações entre Pedagogia e Psicologia, 

especialmente na preparação para o magistério, voltamos nosso olhar para a produção de 

conhecimento científico sobre educação elaborada em um programa de Pós-Graduação em 

Educação nacionalmente reconhecido. Interessa-nos verificar como os saberes psicológicos 

são utilizados para compor e desenvolver pesquisas sobre formação de professores, cujo tema 

principal esteja vinculado às questões pedagógicas.  

Delimitado nosso foco, nos perguntamos: A maneira como a Psicologia se insere na 

produção de conhecimento científico sobre formação de professores tem fornecido elementos 

para a crítica da pseudoformação docente com vistas à emancipação? 

 Não obstante nosso tema parta da Psicologia – afinal não atuamos como pedagoga, 

mas trabalhamos junto ao desenvolvimento para a docência – entender a dinâmica de 

constituição da formação de professores e as atuais dificuldades para determinar objeto e 

métodos próprios, situadas na polêmica resolução que estabelece diretrizes para a Pedagogia 

na atualidade, consideramos pertinente avaliar os problemas porque passam os futuros 

profissionais, já que neles se inserem e se disseminam certos conteúdos relativos aos saberes 

psi. 
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Nossa investigação situa-se, conforme analisa Adorno (2004), no momento que a 

formação social, cultural e intelectual é caracterizada pela pseudoformação, na qual 

predomina a deformação do espírito, um processo de regressão associado ao progresso 

material. Nesse sentido, os avanços ainda vividos no século XIX são soterrados por uma 

dinâmica material econômica típica da estruturação mais recente do capitalismo em que as 

relações humanas e o próprio conhecimento são transformados em objetos, em mercadorias, 

tendo como pressuposto que tanto bens materiais quanto bens culturais devem ser adquiridos 

individualmente, de modo particular. O acesso à cultura, à educação, à saúde, ao lazer se daria 

por meio da posse privada. Assim, os mais ricos, também seriam os mais belos, mais sadios, 

mais educados. O que não se previu, todavia, é que a posse, outrora garantida aos abastados, 

não seria suficiente para evitar a socialização da pseudocultura.  

 No cenário de deformação cultural, de padronização do pensamento, de normatização 

do conhecimento científico também se manifestaram as formas mais terríveis de barbárie a 

que o mundo já assistiu. Aqui se observa o predomínio dos meios em detrimento dos fins, 

sendo que já não se tem nem clareza sobre quais seriam os fins antes associados a uma vida 

humana digna.  

 Desse modo, quando se pretende investigar, de maneira científica, a formação de 

professores em particular em sua relação com a Psicologia, como se propõe esta pesquisa, não 

se está imune às regressões que constituem a própria ciência, também ela fruto da priorização 

dos meios e da técnica. 

Nosso objeto de estudo se insere nas recentes discussões acerca da relação entre 

qualidade da educação e formação docente que determinam as atuais metas do governo 

brasileiro com vistas a aperfeiçoar os cursos de preparação para o magistério, sejam eles 

voltados à formação básica ou à formação continuada. 

Seria possível produzir conhecimento sobre formação de professores descrevendo 

currículos dos cursos, analisando propostas de formação continuada, todos eles de maneira 

independente das relações político-econômicas que os engendram. Caso se faça uma 

investigação científica por essa via, pode-se até mesmo elaborar propostas de novos 

programas de formação que reproduzam os mesmos efeitos sociais dos processos atualmente 

vigentes. Mas, nossa finalidade é nos afastarmos do modelo epistemológico que valoriza o 

produto, o efeito, a razão como instrumento. Pretendemos nos afastar de tal modelo, uma vez 

que, a partir das contribuições da Teoria Crítica, que fundamenta esta pesquisa, sabemos que a 

ruptura depende necessariamente das condições sociais objetivas que geram a deformação de 

nosso pensamento. Objetivamos, assim, encontrar formas de contemplar e de pensar os 
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processos formativos, mesmo que isso não determine um novo currículo para a formação 

docente. 

O texto que segue tem o intuito de delimitar alguns princípios que podem subsidiar a 

crítica à pseudoformação no que se refere às imbricações entre formação de professores e 

Psicologia expressas no conhecimento científico que será analisado. Nossa investigação, 

porque feita de dentro da própria ciência e da relação entre formação de professores e 

Psicologia, e suas respectivas consequências para a preparação ao magistério, não está livre 

das contradições impostas pelas condições objetivas. Esta é a tentativa de superar 

contradições enquanto elas são explicitadas e compreendidas. Mas, sempre vale destacar que 

a pseudoformação também é marca da formação intelectual de quem se propôs a seguir esse 

caminho.  

 O leitor irá encontrar, nos capítulos que compõem esta tese, o percurso feito pela 

pesquisadora que inclui a configuração da base teórica que fundamentou esta pesquisa, as 

características da sociedade administrada na qual se estabelecem as relações entre Psicologia 

e Pedagogia, o levantamento de estudos sobre a formação docente e o ensino de Psicologia a 

professores, a trajetória metodológica e, finalmente, o exame minucioso do conhecimento 

produzido no Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da 

Universidade de São Paulo, consolidado em trabalhos que tratam, de alguma maneira, da 

formação de professores em sua relação com a Psicologia. 

Apresentamos, no primeiro capítulo, os fundamentos teórico-filosóficos da Teoria 

Crítica que nos auxiliam a delimitar, conceituar e analisar nosso objeto. Nele também 

descrevemos a configuração da sociedade na qual são estabelecidas e se fortalecem as 

relações entre Psicologia e Pedagogia, principalmente a partir do início do século XX. 

No segundo capítulo, examinamos de maneira mais específica a constituição do 

vínculo entre Psicologia e Pedagogia no Brasil, especialmente a partir dos estudos da Escola 

Nova, além de considerar análises já desenvolvidas por outros pesquisadores que se articulam 

ao nosso tema e a nossa problemática de pesquisa. Ainda que os trabalhos refiram-se, na 

maioria das vezes, ao ensino da Psicologia a quem pretende ser professor e, por isso, não 

tenhamos encontrado investigações sobre a Psicologia na produção de saber relativa à 

formação para a docência, torna-se fundamental descrever o estado do conhecimento no qual 

nosso objeto se situa. 

 O terceiro capítulo é dedicado à explicitação da metodologia que orientou a pesquisa 

empírica. A análise das teses defendidas no Programa de Pós-Graduação em Educação da 
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Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo que possuem algum conteúdo 

psicológico é o tema do quarto capítulo. 

 Ao final, nossos últimos apontamentos sobre as possíveis contribuições da Psicologia 

para a crítica da pseudoformação quando inserida na produção de conhecimento sobre 

formação de professores. 
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1 FORMAR PARA A CONTRADIÇÃO E PARA A RESISTÊNCIA: 

POSSIBILIDADES DE EMANCIPAÇÃO DIANTE DA PSEUDOCULTURA  

 

 

A produção de conhecimento sobre formação de professores em um programa de pós-

graduação em educação que leve em conta teorias, autores, conceitos ou algum conteúdo 

psicológico expresso em diferentes etapas da pesquisa, situa-se em um tempo e lugar 

favoráveis ao encontro entre Pedagogia e Psicologia. O estudo sobre as condições propícias a 

esse encontro é um dos elementos que contemplaremos em nossas discussões subsequentes. 

Antes, porém, torna-se importante (re) definir o que significam educação e formação, 

ressaltando que esses processos não se limitam ao ensino escolar e universitário, mas também 

se constituem neles.   

Neste capítulo será discutido, com base nas análises de Adorno (1991, 1995a, 2003, 

2004), como a formação em geral e a formação de professores em particular podem ser 

elementos de emancipação, e, por outro lado, favorecer a pseudoformação, considerando a 

inserção dos saberes psicológicos nas relações sociais, especialmente, relativas à educação.  

Formam-se professores que irão atuar principalmente na educação escolar com qual 

objetivo? De que maneira a Psicologia se vincula aos conhecimentos e às intenções 

educacionais? Como as teorias educacionais se aliam às psicológicas para explicar/analisar as 

temáticas da vida escolar? 

 Não é mais possível supor que a educação escolar dê conta das finalidades 

anteriormente estabelecidas de transformação social. Se a educação poderia libertar o 

proletariado, construir um país, promover a consciência contra a dominação, não se pode mais 

recorrer à análise tão ingênua que a considere como alternativa para os diferentes problemas 

da formação humana em diferentes instâncias. 

 O falseamento das finalidades educacionais na sociedade administrada promove 

deformação intelectual, heteronomia, menoridade, desigualdade, dominação, deseducação. 

Além do mais, formação não se restringe à educação escolar. Compreende-se, nesta pesquisa, 

que a formação docente não é o único caminho para a autonomia, já que condições sociais 

objetivas determinam nossas possibilidades atuais de emancipação. Todavia, a constatação de 

que, por meio da formação de professores, não eliminaremos os problemas educacionais, não 

nos leva para o outro extremo que considera a escola desnecessária. 

 Partimos do princípio de que a educação escolar nesta sociedade é uma das vias de 

acesso ao saber sistematizado que pode promover maneiras mais autônomas de se lidar com o 
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mundo, assim como o seu contrário. Qual seria, então, o ideal de formação capaz de 

proporcionar autonomia intelectual e transformação social, levando em conta os limites 

objetivos que as impedem? 

Compartilhamos as proposições adornianas segundo as quais podemos ter uma 

educação para a emancipação, de tal modo que sua principal finalidade seja causar tensão 

entre objetividade e subjetividade, constituindo-se como educação para a contradição e para a 

resistência. Assim, talvez, nos aproximemos da premissa de que Auschwitz não se repita 

(ADORNO, 2003e). 

 Um estudo científico sobre qualquer temática não pode por si só provocar mudanças 

nas condições objetivas que geram heteronomia. Estamos na esfera da formação subjetiva, ela 

também determinada pela objetividade. Quando nos referimos aos processos de preparação 

para o magistério em sua relação com a Psicologia, nos situamos no âmbito da 

pseudoformação socializada: trata-se do momento que a formação é falsa formação e atinge 

todos os indivíduos de qualquer classe social. 

 Não basta, portanto, criticar os atuais programas de formação de professores ou o 

conhecimento produzido sobre essa temática em sua relação com a Psicologia. A crítica, por 

ela mesma, não nos permitirá escapar da pseudoformação. O encontro com o conhecimento 

científico relativo à preparação para a docência, no entanto, pode nos levar aos elementos de 

crítica à fetichização da Psicologia, ou seja, ao valor fictício dessa disciplina para o 

entendimento dos problemas educacionais. Se a Psicologia oferecida aos professores tem o 

intuito de resgatar o indivíduo e coloca-se no lugar da Educação, é falsa Psicologia, é falsa 

subjetividade contida na falsa formação.  

 A compreensão dos processos de formação docente e, por conseguinte, sua relação 

com a Psicologia, envolve também o entendimento sobre as características de nosso tempo 

que deformam o espírito a partir da socialização da pseudocultura. É preciso, pois, analisar o 

que pode se constituir como uma formação para a emancipação e, de outro lado, como 

pseudoformação. A seguir, serão discutidas as contribuições adornianas no que se refere à 

educação como forma de emancipação ou de heteronomia, bem como algumas características 

desta configuração social que se associam às possibilidades reais de emancipação ou de 

pseudoformação, a fim de que possam compor nossa base de análise sobre a relação entre 

Psicologia e formação docente. 
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1.1 Formação e experiência 

 

 Analisando a função do esclarecimento na formação humana, Adorno (2003) alerta 

que educação não é necessariamente emancipação. Logo, se se pretende uma formação para a 

emancipação é preciso fazer a crítica permanente, para elaborar o passado, criticar o presente 

prejudicado e evitar que os elementos de barbárie do passado se repitam, ainda que se busque 

nele a esperança proporcionada por momentos de formação que já ocorreram. O autor se 

refere às condições sociais que permitiram a explosão de requintes de barbárie, especialmente 

durante o período do nazismo, e considera que a educação, a ciência e a tecnologia – que já 

permitiram aos homens libertarem-se das exigências da autoconservação – atualmente contêm 

em si tanto fatores de emancipação quanto de destruição, pois possuem as características do 

mundo moderno administrado. 

 Do livro Educação e Emancipação (ADORNO, 2003) pode-se depreender uma 

discussão sobre a formação humana do século XX, momento no qual se assistiu a sofisticação 

da barbárie nunca antes vista. Se o assassinato planejado de milhões de inocentes foi possível 

sem que as pessoas se opusessem radicalmente contra ele, então é preciso, de acordo com o 

autor, analisar não só em quais circunstâncias isso ocorreu, mas principalmente como essas 

condições se mantêm no presente e quais formas de combatê-las. Ao longo da obra, são 

apresentados elementos que contribuem para a reflexão sobre a formação humana, o que nos 

levará a pensar também a formação docente. Este texto propõe-se a analisar quais fatores 

podem promover a emancipação e a (pseudo) formação de professores, especificamente a 

partir do século XX.   

Na sociedade administrada, que vive sob a égide da ideologia da racionalidade 

tecnológica, o progresso material, já alcançado, que garantiria as condições de liberdade aos 

homens, tem em si as condições para o seu aprisionamento. Trata-se do progresso material e 

da regressão intelectual, do mesmo modo que a civilização tem em si a barbárie e a 

racionalidade contém a irracionalidade. De acordo com Crochík (2003), vive-se a contradição 

expressa pela aquisição daquilo que poderia dispensar o homem da obrigatoriedade de tanto 

trabalho, ao mesmo tempo que se cultua qualificação profissional que obriga, 

paradoxalmente, o homem a trabalhar cada vez mais. Sobre essa questão, diz Marcuse (1968, 

p. 94):  

 

Mas quanto mais perto se encontra a possibilidade real de emancipar o indivíduo 
das restrições outrora justificadas pela escassez e imaturidade, tanto maior é a 
necessidade de manutenção e dinamização dessas restrições, para que a ordem 
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estabelecida de dominação não se dissolva. A civilização tem de se defender contra 
o espectro de um mundo que possa ser livre. 

 

 Nessa forma de organização social, os meios – a técnica – tornam-se fins e o fim é 

esquecido: uma vida humana digna. Por isso, a emancipação, segundo Crochík (2003), é 

freada, restando aos indivíduos a adaptação ao existente. Se o existente é a sociedade 

irracional, que insiste em manter os sujeitos em estágios infantis de desenvolvimento, é 

preciso crer que se está seguro na insegurança. Assim, pela ideologia da racionalidade 

tecnológica, vive-se a ilusão do amparo em situação de ameaça de desamparo constante. 

 Essa é a situação, por exemplo, dos professores que se sentem protegidos quando se 

inserem em algum processo formativo. Acusados de despreparo, por pais, alunos, 

representantes das secretarias de educação, e responsabilizados pelo insucesso da escola, são 

levados a aceitar diferentes modalidades de formação, ainda que elas não se relacionem com 

suas expectativas ou necessidades. A autonomia é meta distante. A atualização profissional 

impera, independente dos títulos já atingidos.   

Quantos cursos de aperfeiçoamento, capacitação, reciclagem, pós-graduação, devem 

ser feitos para que um indivíduo sinta-se atualizado, bem formado e, por isso, tenha alguma 

garantia de continuidade em seu emprego? Quantos pontos deve-se somar na carreira 

profissional para ser considerado apto, capaz, pronto, maduro, experiente, desenvolvido? 

Quando se estará preparado para enfrentar uma sala de aula, diante de tantos discursos que 

afirmam a incompetência, a falta de domínio teórico-metodológico – leia-se técnico – dos 

profissionais da educação? Aliás, quando um professor de ensino infantil ou fundamental será 

considerado um profissional? 

A sociedade industrial desenvolvida, de acordo com Marcuse (1979), controla o 

aparato técnico de sua produção e distribuição, mas esses instrumentos não podem ser 

isolados de seus efeitos sociais e políticos, pois não são meros instrumentos, eles determinam 

não só as habilidades e atitudes socialmente importantes como também as necessidades e 

anseios individuais, servindo para estabelecer novas formas de controle e coesão social. Desse 

modo, não se sustenta a noção de neutralidade da tecnologia, como ocorre, por exemplo, nos 

cursos de formação de professores a distância, como se a tecnologia pudesse promover o 

desenvolvimento intelectual, já que, neutra, não poderia ser culpada pela má qualidade da 

formação docente; não obstante tenha como pressuposto inerente ao seu funcionamento a 

precariedade das análises aprofundadas, do estudo sistematizado, já que prescinde da relação 

professor-aluno. “A tecnologia não pode, como tal, ser isolada do uso que lhe é dado; a 
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sociedade tecnológica é um sistema de dominação que já opera no conceito e na elaboração 

das técnicas” (MARCUSE, 1979, p. 19). 

 O autor enfatiza que esse universo tecnológico faz parte de um universo político, 

projetado e, por isso, intencionado, escolhido – o que revela a autonomia e a responsabilidade 

dos que optam por ele – para transformar e organizar a natureza como mero material de 

dominação. Trata-se de um projeto histórico específico, isto é, dentre algumas possibilidades, 

a sociedade industrial tecnológica foi escolhida como forma de dominação e não é 

consequência natural do desenvolvimento histórico.  

Voltando à formação a distância: os argumentos pela sua defesa, geralmente, giram 

em torno da inevitabilidade do uso dos modernos recursos tecnológicos no ensino de 

professores e os que se opõem são acusados de não aceitar o avanço tecnológico natural, são 

acusados de não acompanhar a modernidade!  

 

Ao se desdobrar, o projeto molda todo o universo da palavra e da ação, a cultura 
intelectual e material. No ambiente tecnológico, a cultura, a política e a economia 
se fundem num sistema onipresente que engolfa ou rejeita todas as alternativas. O 
potencial de produtividade e crescimento desse sistema estabiliza a sociedade e 
contém o progresso técnico dentro da estrutura de dominação. A racionalidade 
tecnológica ter-se-á tornado racionalidade política (MARCUSE, 1979, p. 19). 

 

Esse caráter de inevitabilidade e fatalidade também aparece no discurso sobre a 

Psicologia na formação docente. É possível imaginar um curso de graduação em Pedagogia 

sem disciplinas de Psicologia? Parte-se do pressuposto de que a Psicologia é inerente à 

Pedagogia, de que não se pode ensinar sem conhecer os processos psicológicos presentes nas 

relações de ensino e aprendizagem. Não se está aqui afirmando que a Psicologia não traga 

contribuições ou conhecimentos importantes à Pedagogia. Questionamos, porém, a 

naturalização dos elementos psicológicos na preparação à docência, como se por todo tempo e 

em todo lugar a Psicologia estivesse associada à qualidade da educação. Enfatizamos que essa 

relação “natural”, como será discutido posteriormente, se estabelece nesta configuração social 

de socialização da pseudocultura. 

 Debruçando-se sobre a análise da estrutura social contraditória que permitiu e que 

ainda gera condições objetivas de reprodução da barbárie, Adorno (1995c) aponta que mesmo 

em seu “tempo livre”, nesta sociedade, as pessoas vivem condições de não-liberdade, 

decorrentes das características das relações de produção, já que, nas palavras do autor, 

“liberdade organizada é coercitiva” (ADORNO, 1995c, p. 74).  
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 A contradição pode ser verificada no momento que o tempo livre deve ser destinado a 

restaurar a força de trabalho. As pessoas se ocupam de atividades de lazer que igualmente 

promovem o lucro e que as restabelecem para trabalhar melhor depois, sem perceber que não 

são livres onde mais livres se sentem, já que a necessidade de liberdade foi não só imposta 

como também funcionalizada, sendo difícil estabelecer o que resta nas pessoas além do que 

foi determinado por suas funções. Adorno (1995c, p. 77) conclui que “sob as condições 

vigentes, seria inoportuno e insensato esperar ou exigir das pessoas que realizem algo 

produtivo em seu tempo livre, uma vez que se destruiu nelas justamente a produtividade, a 

capacidade criativa”. Nesse sentido, em condições de emancipação – por meio das quais 

estariam preservadas a experiência e a capacidade criativa – haveria tempo livre produtivo. 

 Marcuse (1968, p. 99), ao se referir à estrutura e à dinâmica da sociedade industrial, 

faz considerações sobre a administração do tempo livre: 

 

O elevado padrão de vida, no domínio das grandes companhias, é restritivo num 
sentido sociológico concreto: os bens e serviços que os indivíduos compram 
controlam suas necessidades e petrificam suas faculdades. Em troca dos artigos que 
enriquecem a vida deles, os indivíduos vendem não só seu trabalho, mas também 
seu tempo livre. A vida melhor é contrabalançada pelo controle total sobre a vida. 
As pessoas residem em concentrações habitacionais – e possuem automóveis 
particulares, com os quais já não podem escapar para um mundo diferente. Têm 
gigantescas geladeiras repletas de alimentos congelados. Têm dúzias de jornais e 
revistas que esposam os mesmos ideais. Dispõem de inúmeras opções e inúmeros 
inventos que são todos da mesma espécie, que as mantêm ocupadas e distraem sua 
atenção do verdadeiro problema – que é a consciência de que poderiam trabalhar 
menos e determinar suas próprias necessidades e satisfações. 

 

A emancipação dos indivíduos depende, assim, da libertação do imediatismo, da 

aparência, do estereótipo que não são, de forma alguma, naturais, mas se referem, de acordo 

com Adorno (2003b), aos resíduos de um desenvolvimento histórico já superado. 

Para Crochík (2003), fundamentando-se nas análises de Adorno e Horkheimer (1985) 

e Marcuse (1982), como o progresso, nesta sociedade, é também o progresso da dominação, 

não há como evitar a regressão. Assim, ao invés de acumular mais e mais riquezas, o que gera 

mais dominação – mais computadores nas escolas, menos liberdade intelectual, já que a 

técnica substituiu os fins educacionais –, o progresso deveria estar voltado para o progresso da 

consciência a fim de que se perceba a dominação:  

 
Como essa ideologia substitui a realização de valores humanos, possibilitados pela 
negação determinada da sociedade existente, pela adaptação eficiente à realidade 
estabelecida, a consciência social reduz-se à consciência individual. E todos os 
recursos para a sobrevivência são justificados, uma vez que se trata da 
sobrevivência, fortalecendo-se, dessa maneira, o cinismo e a frieza. A ênfase que a 
indústria cultural dá à cidadania, à participação democrática para tornar a sociedade 
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mais justa pertence ao conjunto de ilusões destinado a pregar esperanças numa 
sociedade anacrônica, ou seja, que já esgotou as suas possibilidades de realização 
de felicidade, liberdade e justiça. A adesão do indivíduo a essas ilusões não se dá da 
mesma forma que a que ocorria, no século XIX, à ideologia liberal, que continha 
alguma racionalidade que permitia a crítica à sociedade existente (CROCHÍK, 
2003, p. 17). 

 

 A tecnologia que outrora trouxe a possibilidade de libertação da miséria material e 

psíquica, na sociedade administrada, mantém as relações existentes de produção, perpetuando 

a ideia de que o existente é natural e não pode ser de outra forma. Crochík (2003) ressalta que 

o mundo gira em torno do falso, uma vez que as condições sociais objetivas que deveriam 

libertar o homem do trabalho dispensável o aprisionam cada vez mais, fazendo com que o 

trabalho dispensável seja visto como indispensável, ou ainda, a tecnologia que poderia trazer 

melhores condições de vida substitua o fim último de uma vida humana digna, tornando-se, 

ela mesma, meio de indignidade. 

De acordo com o autor, o progresso gerado pela sociedade não pode ser negado, uma 

vez que trouxe possibilidades de emancipação até então inexistentes. Assim, vive-se numa 

sociedade mais racional porque ela trouxe condições de superação da miséria, embora, junto 

com a racionalidade, tenha trazido mais irracionalidade, porque quanto maior é o progresso 

material, maior é a dominação social. Com isso, a diminuição do sofrimento humano 

contraditoriamente gera a dominação da consciência. Trata-se, na ideologia da racionalidade 

tecnológica, de uma racionalidade aparente: 

 
Como é da manutenção do capital que se trata, os homens continuam alijados da 
vida, e a adesão à ideologia da racionalidade tecnológica continua a abrigar a 
esperança de que os homens ainda são necessários para a produção, pois converte 
uma situação política em técnica: basta, dizem alguns políticos e economistas, 
investir no desenvolvimento econômico para que a desigualdade diminua, sem ao 
menos mencionar a reprodução do capital, que não ocorre sem a exploração do 
trabalho e reproduz, ampliando-a, a desigualdade (CROCHÍK, 2003, p. 33). 

 

 Poderíamos dizer: basta investir no desenvolvimento profissional dos professores, em 

sua formação, sem mencionar que a própria educação tornou-se dispensável, pois, as 

possibilidades objetivas de diminuir a desigualdade não dependem da formação em si. 

 O trabalho, nesse sentido, não é realização, nem instrumento da vida; a vida é que se 

tornou instrumento do trabalho. Segundo o autor, a falsidade inerente à ideologia atual tem 

como princípio fixar-se ao existente, o que torna ainda mais difícil pensar no caráter social de 

tal ideologia e, portanto, a transformação social é cada vez mais distante. Ao naturalizar o que 

é histórico, esse modelo mostra a racionalidade e a irracionalidade da ideologia tecnológica 

como a única alternativa possível, restando ao indivíduo a adaptação ou ser o que já é. Assim, 
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num contexto de desemprego, por exemplo, é preciso lutar por emprego, capacitando-se; 

numa educação de pouca qualidade, é preciso formar-se continuamente; num processo de 

individualização do que é social, deve-se conhecer e dominar conhecimentos psicológicos. 

Tais atitudes não promovem e não promoverão a transformação social, apenas aperfeiçoarão o 

que já existe. 

 Analisando as relações de trabalho alienadas na sociedade industrial, Marcuse (1968, 

p. 103), afirma: 

 

A teoria da alienação demonstrou o fato de que o homem não se realiza em seu 
trabalho, que a sua vida se tornou um instrumento de trabalho, que o seu trabalho e 
os respectivos produtos assumiram uma forma e um poder independentes dele 
como indivíduo. Mas a emancipação desse estado parece requerer não que se 
impeça a alienação, mas que esta se consuma; não a reativação da personalidade 
reprimida e produtiva, mas a sua abolição. A eliminação das potencialidades 
humanas do mundo de trabalho (alienado) cria as precondições para a eliminação 
do trabalho do mundo das potencialidades humanas. 

 

 Em um momento de exaltação dos indivíduos, com forte apelo especialmente da 

indústria cultural, ressaltando que a liberdade é decorrente da individualidade, os indivíduos 

são dispensáveis. “Isso significa que o que conhecemos como indivíduo, nos dias de hoje, é a 

sua negação” (CROCHÍK, 2003, p. 28). 

 O formalismo, segundo o autor, presente na ideologia da racionalidade tecnológica, 

traz a aparência de felicidade e justiça, pois nega as condições sociais que geram a 

infelicidade, a injustiça, a opressão e a desigualdade. O domínio da consciência se expressa, 

pois, na adaptação ao existente, conforme dito anteriormente, já que os indivíduos – negados 

– consideram-se felizes, livres e justos. 

 Na atualidade, para o autor, os problemas sociais não são decorrentes da produção 

material ou da escassez de recursos tecnológicos que poderiam acabar com a miséria; dizem 

respeito, por outro lado, a questões políticas. O trabalho que outrora se limitava a dominar a 

natureza, a fim de produzir as condições da vida, hoje, automatizado, dispensa gradativamente 

a mão-de-obra humana, embora na ideologia da racionalidade tecnológica apresente o 

indivíduo qualificado como indispensável. Em síntese, a racionalidade tecnológica inverte a 

relação do homem com a técnica: de instrumento capaz de produzir condições humanas mais 

dignas, tornou-se ela mesma produtora de desigualdade: 

 
Pelo aparente distanciamento das forças produtivas das relações de produção, o 
ajuste técnico é imposto em todas as esferas: os problemas individuais são 
considerados desajustes pessoais, que a psicoterapia pode solucionar; os problemas 
de aprendizagem são ou falhas do aluno ou do professor, e um método 
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tecnicamente desenvolvido pode resolvê-los; os problemas políticos são 
convertidos em problemas administrativos; a pobreza individual resolve-se 
presumidamente pela educação para o trabalho e com a criação de empregos. Para 
tudo há solução, quando se considera quer o indivíduo, quer a sociedade, como 
sistemas, cujas falhas podem ser resolvidas tecnicamente (CROCHÍK, 2003, p. 19). 

 

 A Psicologia parece apresentar-se como uma dessas soluções, ao oferecer 

instrumentos para resolver os problemas da formação de professores. Por isso, em geral, não 

há dúvidas quanto a sua presença nos processos de preparação para a docência. Naturalizando 

o que é histórico, não conseguimos imaginar como seriam os cursos de licenciatura sem os 

conhecimentos psicológicos, restando aos futuros professores examinar os problemas 

educacionais e pedagógicos com o apoio de quem promete solucioná-los, mas não os 

soluciona. No entanto, o olhar psi continua como referência, ainda que ele não cumpra – e 

nem possa cumprir – o que prometeu. 

Diante das características desta sociedade até aqui analisadas sob as perspectivas de 

Marcuse (1968, 1979), Adorno (1995c) e Crochík (2003), vamos, aos poucos, configurando o 

terreno no qual se estabelecem os processos de formação docente em geral, e aqueles 

relacionados à Psicologia, de forma mais específica. Assim, mais uma vez, destacamos que o 

estudo sobre as relações entre Psicologia e formação de professores não pode trazer respostas 

para os problemas da formação em si. Nas condições objetivas descritas são desenhadas as 

possibilidades de (pseudo) formação. 

Verifica-se, desse modo, que os processos de reificação da consciência presentes na 

sociedade em geral e na formação docente em particular são herdeiros do culto à razão 

instrumental tão enraizado em nosso tempo. Torna-se necessário compreender a gênese desse 

processo se se quer uma educação para a resistência. 

 Nestas condições, é importante ressaltar que embora tenhamos por finalidade o estudo 

sobre a produção de conhecimento relativa à preparação para a docência que envolva saberes 

psicológicos, por definição, nos distanciamos daqueles processos formativos que poderiam 

levar à autonomia, ao desenvolvimento do homem, pois não se trata da formação cultural, do 

“homem inteiro”. Por outro lado, reconhecidos nossos limites, também sabemos que, nesta 

configuração social, só é possível encontrar brechas para a emancipação por meio da análise 

crítica e sistemática das contradições de nosso objeto.  

 

La fuerza para ello no crece en el espíritu procedente de otra parte que de lo que en 
su momento fue la educación. Si el espíritu se limita, en cambio, a hacer lo 
socialmente correcto mientras no se funde en identidad indiferenciada con la 
sociedad, entonces ha llegado el momento del anacronismo: aferrarse a la 
educación una vez que la sociedad la ha privado de base. No le queda sin embargo 
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otra posibilidad de supervivencia que la autorreflexión crítica sobre la 
pseudocultura en la que se convirtió necesariamente (ADORNO, 2004, p. 113). 

 

Analisando as relações entre razão, consciência e ideologia, Crochík (2007) afirma 

que o momento atual em que a razão parece ter sido reduzida ao pensamento técnico, reflete 

uma sociedade de mal-estar contínuo e desagregador. Torna-se, portanto, necessário refletir 

sobre as exigências de adaptação do indivíduo a regras sociais que podem anular suas 

possibilidades de resistência ao existente. 

Para Marcuse (1968, p. 96), na sociedade industrial ocorre o fortalecimento dos 

controles especialmente sobre a consciência, a qual se se permitir que fique livre, pode 

reconhecer o trabalho de repressão. Por isso a promoção de atividades que não exigem 

empenho mental e o triunfo das ideologias antiintelectuais numa sociedade em que: “[...] o 

valor social do indivíduo é medido, primordialmente, em termos de aptidões e qualidades de 

adaptação padronizadas, em lugar do julgamento autônomo e da responsabilidade pessoal”. 

 Desse modo, a consciência deve ser compreendida como produto de condições 

concretas objetivas, de tal forma que a conscientização em si não gera resistência, sem a 

crítica e a transformação da sociedade vigente, pois o sujeito se desenvolve a partir da 

objetividade, concepção que, segundo Crochík (2007), se inverte na ideologia. 

Propostas de formação continuada de professores, por exemplo, que visem à 

conscientização sobre os problemas educacionais e as formas de solucioná-los não trazem 

qualquer mudança na situação atual, já que promovem o efeito inverso, pois apenas mantêm o 

atual estado de coisas, sem possibilitar qualquer alteração nas condições sociais concretas e 

objetivas que produzem a consciência. Mais do que isso, tais projetos pressupõem que a 

conscientização do professor ocorre por um processo de qualificação profissional.  

Adorno (2003e), discutindo uma educação que se opõe à barbárie, considera que os 

culpados por Auschwitz são aqueles desprovidos de consciência e, por isso, a educação só 

teria sentido unicamente como educação dirigida a uma auto-reflexão crítica. Observa-se, 

todavia, que processos de coisificação ou reificação predominam quando nos referimos à 

formação da consciência, do espírito ou autonomia intelectual, isto é, constata-se 

predominantemente a existência de uma consciência coisificada, em que houve a conversão 

de uma relação humana em coisa, alterando, por esta via, a experiência.  

Por isso, uma educação que enfrente o perigo de que Auschwitz se repita deve 

contrapor-se às condições objetivas que dispensam a elaboração intelectual e a formação para 

a autonomia, exigindo apenas a reprodução de condutas previamente estabelecidas. A 

formação de uma consciência crítica seria uma condição subjetiva necessária para lutar contra 
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a barbárie, ainda que ela por si só não seja capaz de impedir sua repetição se as condições 

sociais objetivas não se alterarem. 

� No que se refere à formação de professores, verifica-se a dificuldade de se opor, de 

resistir à irracionalidade inerente aos processos formativos. Como se opor a um curso de 

formação continuada que pressupõe a incapacidade ou incompetência do docente obrigando-o 

a adotar práticas com as quais não concorda, se não é possível ascender na carreira e, 

portanto, ter melhores salários, sem a pontuação prometida ao seu término? Como se opor às 

avaliações e à premiação por mérito se o discurso oficial naturaliza a competição? Como 

resistir aos constantes apelos por qualificação que prometem melhores condições de vida, 

mesmo que para se qualificar seja necessário ir contra a própria dignidade? Como não limitar 

a compreensão sobre o aluno a um viés psicológico se, durante a formação, a Psicologia 

apresenta-se como a ciência que soluciona os problemas pedagógicos? Como se opor à 

irracionalidade se é ela mesma parte da racionalidade que garante a vida humana? 

 Vislumbrar processos formativos de professores em sua relação com a Psicologia que 

favoreçam possibilidades de resistência, em condições objetivas de predomínio da 

racionalidade tecnológica, exige o rompimento com modelos tecnicistas, psicologistas, 

reducionistas, tão característicos da deformação intelectual empreendida nas sociedades 

capitalistas contemporâneas. 

 Exige, além do mais, que pensemos no progresso, em um projeto de humanidade, tal 

como discutido por Adorno (1995b). Para o autor, o progresso não está somente associado à 

acumulação de capacidades, habilidades ou conhecimentos. Ele diz respeito à geração da 

humanidade, pois, diante das catástrofes ocorridas durante o século XX, pode-se concluir que, 

embora tenhamos acumulado saberes sem precedentes na história nesse mesmo período, a 

miséria intelectual, moral, ética, estética, psíquica também atingiu proporções inimagináveis. 

O domínio material e a sujeição da natureza não promoveram, de modo algum, o domínio da 

irracionalidade. Os momentos subjetivos de espontaneidade, segundo o autor, atrofiaram-se 

diante da não-razão dominante. 

 Se o progresso não pode existir sem a humanidade, o que dizer em relação à 

preparação para o magistério? Como pensar em desenvolvimento educacional, sem um ideal 

de formação? Diz Adorno (1995b, p. 40): “[...] é impossível aceitar qualquer progresso como 

se a humanidade já existisse como tal e, portanto, pudesse progredir”. Entendemos que, assim 

como o progresso requer que a humanidade se concretize, uma educação que se oponha à 

pseudoformação ou uma educação para a contradição e para a resistência necessita que a 

formação se realize. Como avaliar a qualidade dos processos formativos iniciais e 
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continuados, como avaliar a produção de conhecimento sobre formação docente, como 

planejar novos cursos, novos currículos, novas diretrizes se mal compreendemos o que pode 

ser a própria formação? 

 Adorno (2003) dispõe subsídios para o exame sobre a possibilidade de emancipação 

do homem, por meio da educação, a partir de alguns aspectos, tais como a realização de 

experiências intelectuais, a educação como emancipação e a iminência da barbárie. Assim, 

torna-se necessário destacar que nas condições objetivas de nossa civilização se configuram 

processos que promovem o desenvolvimento social ao mesmo tempo que conduzem à 

pseudoformação. 

 A educação em si, como forma de esclarecimento e de formação da consciência, 

segundo o autor, não é capaz sozinha de promover a emancipação. A própria educação deve 

ser situada em uma forma social que a concretiza, neste momento histórico, como apropriação 

de conhecimentos técnicos.  

A estrutura curricular dos cursos de Pedagogia, e de outras áreas do conhecimento, 

pode ilustrar a deficiência da experiência cultural continuada1. Em geral são apresentadas no 

início da graduação as disciplinas teóricas que compõem o grupo dos fundamentos da 

Educação, depois seguem as disciplinas voltadas à prática pedagógica, perpetuando a 

dicotomia teoria-prática. As disciplinas de Psicologia, por sua vez, são divididas ao longo dos 

semestres, abordando, em algumas configurações2, processos e problemas de aprendizagem, 

ou apresentando teorias da Psicologia em outros casos para interpretar os diferentes fatores 

que interferem no aprender. 

 A educação com sentido emancipatório certamente não se restringe a reestruturações 

curriculares – ainda que elas sejam imprescindíveis –; é necessário que se façam intervenções 

objetivas, materiais, nas condições sociais e psicológicas. A heteronomia faz parte de um 

processo social objetivo de uma regressão associada ao progresso, um processo de 

coisificação que impede a experiência formativa, representando a tragédia da formação na 

sociedade capitalista. 

  Se a experiência formativa implica a transformação do sujeito no curso de seu contato 

transformador com o objeto, o que dizer desse processo quando está presente a dificuldade de 

identificar ou determinar o próprio objeto? Qual é o objeto da Pedagogia? Como especificar o 
                                                
1 Os exemplos utilizados neste capítulo não são fruto de trabalho de pesquisa sistematizada, mas decorrentes de 
nossa experiência docente em cursos de Pedagogia tanto público quanto privado. 
2 O curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Maringá (UEM), por exemplo, identifica as disciplinas de 
Psicologia como Psicologia da Educação: Aspectos Neuropsicológicos e Afetivos; Psicologia da Educação: 
Abordagens Humanista e Epistemologia Genética; Psicologia da Educação: Abordagens Comportamental e 
Histórico-Cultural; Psicologia da Educação: Abordagem Walloniana; Problemas de Aprendizagem. 
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que é propriamente pedagógico quando as disciplinas que compõem o currículo se 

fragmentam, por exemplo, em: História da Educação do Brasil: Colônia, História da 

Educação do Brasil: Império, História da Educação do Brasil República, História da 

Infância no Brasil, História da Educação Pública3? O foco parece residir na divisão dos 

períodos históricos e não na relação do especificamente pedagógico com a História e isso se 

expressa até mesmo na dificuldade em olhar a Educação historicamente. Tal fato se mantém, 

muitas vezes, na estruturação do quadro docente dos cursos de Pedagogia, em que os 

professores das disciplinas de História da Educação, Sociologia da Educação, Filosofia da 

Educação, Psicologia da Educação são respectivamente, historiadores, sociólogos, filósofos, 

psicólogos. Não há pedagogos entre eles. 

 O problema não reside exatamente na formação dos profissionais que atuam nos 

cursos de Pedagogia, mas encontra-se no fato de que um curso assim organizado poderá 

induzir a uma compreensão e ensino da Educação pelo viés histórico, sociológico, filosófico 

ou psicológico, levando-nos a entender situações sociais escolares extremamente complexas 

através de um único olhar. Supor que o acadêmico faria a “junção” dos diferentes olhares é, 

no mínimo, ingênuo, já que a fragmentação do curso é inerente a sua constituição.  

 Pensar sobre a Pedagogia, especificamente sobre a formação docente, nos remete à 

Educação de maneira mais ampla e, por isso, às diferentes relações imbricadas nos processos 

de ensinar e aprender, inclusive psicológicas. Inferimos que as dificuldades para a delimitação 

de um objeto pedagógico, juntamente com condições sociais propícias a perspectivas 

individualizantes podem favorecer a expansão de conhecimentos psicológicos para o que é 

específico da educação em geral e da formação de professores em particular. 

Defendemos neste trabalho a autonomia do pensamento pedagógico no sentido de que 

as ciências específicas que o compõem não podem substituí-lo, ou seja, ainda que a Pedagogia 

não exista sem o apoio de diferentes conhecimentos, inclusive psicológicos, cada saber 

individualmente não permitiria a compreensão do que é propriamente pedagógico, e também 

do que é educacional, por duas razões complementares: a ciência não é o único espaço de 

formação, tampouco é suficiente para explicar fenômenos educacionais determinados por 

múltiplos aspectos que não se restringem ao âmbito científico; em segundo lugar, embora 

privilegiemos nesta investigação o ensino universitário como possibilidade de formação, nele 

tratamos das condições subjetivas determinadas objetivamente que podem favorecer a 

                                                
3 Novamente utilizamos o exemplo do atual currículo do curso de Pedagogia da Universidade Estadual de 
Maringá (UEM). 
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emancipação, mas não alteramos as condições objetivas responsáveis por impedir a liberdade 

do pensamento. 

 Considerando esse objeto padronizado – indivíduo e sociedade –, tanto da Psicologia 

quanto da Sociologia, a partir das contribuições de Adorno (1991), cabe indagar até que ponto 

o ego está se integrando ou resistindo e, no caso específico deste estudo, até que ponto o 

conhecimento psicológico em sua relação com a formação docente proporciona elementos aos 

professores para integração ou para a resistência. 

 Inferimos que a Psicologia não pode substituir ou colocar-se no lugar do 

conhecimento pedagógico; do mesmo modo, a Pedagogia e os saberes relativos à atuação 

docente não podem se limitar a análises psíquicas, pois o exame sobre a Educação, como 

fenômeno social, não se faz a partir de categorias do indivíduo.  

O psicologismo, presente na ciência e nos estudos educacionais, não é simples 

expressão de nossa época, é produção. Esta sociedade leva a regressões de que necessita e 

uma compreensão estritamente psicológica é, sem dúvida, um tipo de regressão 

imprescindível ao desenho social da atualidade. 

 Por isso, indagamos como os atuais cursos de formação de professores têm vinculado 

as questões educacionais com a reflexão teórica sobre os determinantes sociais e políticos. 

Anterior a isso, são feitas essas relações quando da produção de conhecimento científico 

sobre a formação para a docência? E, mais ainda, que tipo de saberes tem fundamentado o 

planejamento e a organização dos processos formativos? 

Adorno (2003e), no texto Educação após Auschwitz, enfatiza que a primeira exigência 

para a educação é a de que Auschwitz não se repita, exigência que precede quaisquer outras. 

Afirma, em outro momento (ADORNO, 2003f), que a finalidade da educação substancial e 

compreensível por si mesma até o século XIX a partir da totalidade de uma cultura, tornou-se 

problemática na estrutura social e produtiva do capitalismo tardio. Considerando educação 

como consciência crítica, ressalta seu caráter político, pois uma democracia de fato só se 

estabelecerá como uma sociedade de indivíduos emancipados. A educação, definida pelo 

autor em diferentes momentos de sua obra, caracteriza-se por dois elementos 

complementares: educação como emancipação, como capacidade de fazer experiências 

intelectuais e educação contra a barbárie. Opor-se e resistir à barbárie, segundo Adorno 

(2003b), necessariamente implica emancipar-se, refletir, aprofundar-se. Aprofundar-se no 

sentido de ultrapassar o imediatismo das coisas, sua aparência.  

Embora haja poucas possibilidades de se alterar as condições sociais objetivas que 

determinam a formação para a adaptação, é na escola, com todas as suas contradições e 
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exatamente em função das contradições, que se tem a chance de se opor contra a barbárie. Se 

a contradição pode ser posta, é porque tanto formação quanto pseudoformação podem 

acontecer, isto é, ao apresentar a pseudoformação, mostra-se que a formação – como crítica à 

ausência de formação – é real e já poderia ocorrer. 

Apenas a análise sobre a relação entre preparação para o magistério e Psicologia não 

dá conta de opor resistência à deformação intelectual; por outro lado, sem ela, sem a 

compreensão, sem a crítica, sem a identificação das contradições, eliminaríamos as brechas 

possíveis. Esta pesquisa se insere em uma dessas frestas que pode oferecer alguns subsídios 

para resistir.   

A resistência à barbárie implica a aptidão às experiências intelectuais, formativas. A 

experiência, contudo, segundo Adorno (2003f), não se adquire por um processo ordenado, 

planejado. Não se trata de propor e organizar novos cursos de formação docente, alterar 

currículos, ampliar carga horária, restringir a formação à educação universitária, ainda que ela 

se constitua como uma das brechas capazes de proporcionar experiências.   

A barbárie, de acordo com Adorno (2003g), se expressa no atraso da civilização diante 

do grande avanço tecnológico, ou seja, ainda que já tenhamos atingido as condições objetivas 

para uma formação contra a própria barbárie, as pessoas são tomadas por uma agressividade 

primitiva, por um ódio primitivo, por um impulso de destruição. O autor considera que, além 

dos fatores subjetivos envolvidos nessa forma de destruição: 

 

[...] existe uma razão objetiva da barbárie, que designarei bem simplesmente como a 
da falência da cultura. A cultura, que conforme sua própria natureza promete tantas 
coisas, não cumpriu a sua promessa. Ela dividiu os homens. A divisão mais 
importante é aquela entre trabalho físico e intelectual. Deste modo ela subtraiu aos 
homens a confiança em si e na própria cultura. E como costuma acontecer nas coisas 
humanas, a conseqüência disto foi que a raiva dos homens não se dirigiu contra o 
não-cumprimento da situação pacífica que se encontra propriamente no conceito de 
cultura. Em vez disto, a raiva se voltou contra a própria promessa ela mesma, 
expressando-se na forma fatal de que essa promessa não deveria existir (ADORNO, 
2003g, p. 164).           

 

A divisão entre trabalho físico e intelectual de que fala o autor (ADORNO, 2003f) 

promove a separação teoria-práxis4 relacionando-se, por sua vez, com a inaptidão à 

experiência. Reflexão ou aptidão à experiência não é somente uma capacidade formal de 

pensar. O que caracteriza a consciência é o pensar em relação à realidade, ao conteúdo. Esse 

processo envolveria também a dissolução de mecanismos de repressão e de formas reativas 

que deformam a própria capacidade de fazer experiências. Não se trata, portanto, da ausência 

                                                
4 Esse tema será analisado de maneira mais detalhada ainda neste capítulo. 
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de formação, mas da presença de uma educação estereotipada típica dos fenômenos de 

alienação decorrentes da estrutura social moderna. 

A análise subjetivista comumente atribui às pessoas o que depende das condições 

objetivas, fato que impossibilita a transformação da realidade existente, pois os indivíduos 

vivem uma situação de estranheza: ao mesmo tempo que são responsabilizados por sua 

inaptidão ou não-formação, não conseguem alterar esse estado de coisas já que ele não 

depende de um ato de vontade ou esforço. Adorno (2003a) analisa a sobrevivência do 

fascismo a partir da persistência de pressupostos sociais objetivos, enfatizando que sua 

eliminação não pode ser alcançada meramente a partir de disposições subjetivas. Desse modo, 

a organização econômica atual pressupõe uma condição de não-emancipação, obrigando a 

maioria das pessoas a viverem em situações determinadas em relação às quais são impotentes. 

Enfatizando as contribuições da Psicanálise, bem como seus equívocos, Adorno 

(1991) considera que as contradições poderão ser explicitadas e compreendidas pelas relações 

entre uma Teoria da Sociedade com a Psicologia, sobretudo uma psicologia social orientada 

psicanaliticamente. O antagonismo entre indivíduo e sociedade não pode ser compreendido 

tampouco respondido nem por uma Teoria da Sociedade nem pela Psicologia isoladamente. 

Também não se trata da integração de ambas. O autor aponta uma teoria da contradição para o 

exame sobre as contradições de um objeto cindido e ressalta que nenhuma síntese científica 

será capaz de uni-lo.   

Apesar da disparidade entre psique e sociedade, o propriamente social se estende por 

todo o psicológico. Isso não significa que o inverso seja verdadeiro. O modo como a 

sociedade determina as configurações psíquicas não é semelhante à maneira como o indivíduo 

interfere nas relações sociais; os conflitos sociais não são idênticos a como o indivíduo os 

incorpora. Dada estrutura social seleciona, conforme o autor, tendências psicológicas 

específicas. Suas reflexões dizem respeito a uma teoria da contradição, a partir da Sociologia 

e da Psicologia, mas adverte: 

 

La separación de Sociología y Psicología es incorrecta y correcta al mismo tiempo. 
Incorrecta en cuanto acepta como si fuera de recibo la renuncia al conocimiento de 
la totalidad que ordenó esa separación; correcta en la medida en que registra la 
ruptura cumplida en la realidad como demasiado irreconciliable para una 
precipitada unificación conceptual (ADORNO, 1991, p. 159-160). 

 

 Mas, é possível que haja uma Psicologia da contradição, cujas bases se estabeleçam 

nas relações contraditórias entre indivíduo e sociedade e nos processos de formação humana 

decorrentes dessa relação? Se Psicologia racionalista e Sociologia psicologista são figuras da 
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falsa consciência, como aponta o autor, o que seria uma figura da consciência? Há lugar para 

uma Psicologia que emancipe numa sociedade em que os homens estão alienados de si e de 

sua relação com o conjunto? 

 A Psicanálise pode nos ajudar na busca por uma teoria da contradição, pois, segundo 

Adorno (1991), ela investiga a sério as condições subjetivas da irracionalidade objetiva. No 

entanto, explica psicologicamente o que não surge na vida psíquica. Certos tipos de 

enfermidade, por exemplo, são modelos de uma sociedade doente. A vida privada não é 

atemporal. A psicodinâmica é a reprodução de conflitos sociais no indivíduo, mas não se trata 

de mera cópia das tensões sociais. Há um elemento de espontaneidade na vida individual que 

não permite a reprodução eterna da estrutura da sociedade. Ainda que as dimensões psíquicas 

sejam determinadas socialmente, não se reduzem a essa determinação, de tal forma que o 

indivíduo se constitui como a possibilidade de resistência. 

 Interessada pelo sujeito, a Psicanálise tomou a psique desligada da dialética social, 

desvinculada das relações entre o privado e a produção material, paralisando o próprio sujeito 

que pretendia exaltar. Prometendo encontrar o sujeito, transformou-o em objeto (ADORNO, 

1991). 

 O autor compara o pensamento de Freud ao das ciências naturais, por sua atitude 

naturalista, mecanicista e determinista, que exclui toda possibilidade de emergência do novo, 

reduzindo a vida psíquica à repetição. Por isso, a Psicanálise não pode se constituir como uma 

teoria da contradição, não obstante ela sinalize para o resgate do indivíduo. 

 Ao pensarmos sobre a Psicologia ensinada nos cursos de formação docente e aquela 

que, de alguma maneira, se relaciona ao conhecimento sobre a preparação para o magistério, é 

preciso levar em conta esse caráter atemporal e invariante do conhecimento psicológico na 

busca por elementos de crítica à pseudoformação. 

 As contradições objetivas da sociedade não podem ser captadas por uma teoria na qual 

os indivíduos sejam inanimados. O sujeito não é um objeto uniforme, pois do mesmo modo 

que é produto do todo social, entra em contradição com ele. Na mesma medida que os 

comportamentos individuais seguem leis objetivas e não podem ser reduzidos à repetição da 

infância, também não devem ser concebidos simplesmente como reação a interesses 

econômicos. As motivações individuais, segundo Adorno (1991), não se esgotam na 

racionalidade objetiva, ao contrário, podem atuar contra ela, por isso permitem resistir.  

 Se, por um lado, o psicologismo considera o indivíduo como ponto de partida e de 

chegada, por outro, o sociologismo nada oferece de espontaneidade, limitando o 

comportamento individual ao controle econômico. Se um ou outro descrevessem 
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verdadeiramente as relações sociais, não haveria motivos para discutirmos sobre a educação 

em geral, ou sobre a formação de professores, porque, em ambos os casos, não restariam 

forças para resistir. Uma sociedade que molda os indivíduos elimina qualquer teoria 

psicológica, assim como um indivíduo tomado em si mesmo elimina qualquer forma de 

racionalidade. 

 Por isso, esta pesquisa se situa nas tensões entre o social e o individual, considerando 

a cisão, a fragmentação, o antagonismo, as contradições como intrínsecos à totalidade social e 

recusa a integração entre o sujeito e a sociedade, assim como recusa a integração entre o 

conhecimento pedagógico e o psicológico ou ainda a sobredeterminação do psicológico. 

Nessas situações, estaríamos diante de processos de adaptação e não de emancipação. Se o 

sujeito psicológico absolutamente compreendido se distancia da sociedade e dele mesmo, 

conforme Adorno (1991), os saberes sobre o desenvolvimento psíquico tomados em 

abstrações científicas apenas produzirão relações sociais coisificadas, nas quais o sujeito em si 

é tomado como objeto de estudo ou a sociedade em si tem poder suficiente para moldar os 

indivíduos. Nessas circunstâncias, o modelo pedagógico ou a teoria psicológica podem falar 

pelos professores: o professor em si é pouco capacitado, o aluno em si não aprende, a família 

em si é desestruturada etc. 

Retornando à premissa de que toda educação deve se opor à barbárie e, assim, se 

constituir como educação para a contradição, para a resistência e para a emancipação, Adorno 

(2003a) enfatiza a necessidade de elaboração do passado como esclarecimento, isto é, de 

inflexão em direção ao sujeito, reforçando sua auto-consciência. Mas adverte que o passado (e 

a barbárie nele presente) só será plenamente elaborado quando forem eliminadas suas causas 

objetivas.  

Além do mais, insiste que para evitar a repetição de Auschwitz e educar para a 

emancipação é fundamental que as escolas rompam com modelos autoritários de ensino.  

Mas, se por um lado, emancipar-se implica o rompimento com a autoridade, por outro, a 

identificação com ela é condição para o rompimento posterior que pode promover a 

emancipação, já que há algo também de racional na autoridade constituída pelo saber, pela 

experiência (ADORNO, 2003h). A descoberta da identidade, segundo o autor, só é possível a 

partir do encontro com a autoridade. Afirma em outro momento (ADORNO, 2004), que 

mudanças na estrutura escolar, necessárias, suprimiram a autoridade inadequada, mas com 

isso aboliram o esforço intelectual imprescindível para garantir condições de autonomia. 

Assim: 
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Se atualmente ainda podemos afirmar que vivemos numa época de esclarecimento, 
isto tornou-se muito questionável em face da pressão inimaginável exercida sobre as 
pessoas, seja simplesmente pela própria organização do mundo, seja num sentido 
mais amplo, pelo controle planificado até mesmo de toda realidade interior pela 
indústria cultural. Se não quisermos aplicar a palavra “emancipação” num sentido 
meramente retórico, ele próprio tão vazio como o discurso dos compromissos que as 
outras senhorias empunham frente à emancipação, então, por certo é preciso 
começar a ver efetivamente as enormes dificuldades que se opõem à emancipação 
nesta organização do mundo [...] O motivo evidentemente é a contradição social; é 
que a organização social em que vivemos continua sendo heterônoma, isto é, 
nenhuma pessoa pode existir na sociedade atual realmente conforme suas próprias 
determinações; enquanto isto ocorre, a sociedade forma as pessoas mediante 
inúmeros canais e instâncias mediadoras, de um modo tal que tudo absorvem e 
aceitam nos termos desta configuração heterônoma que se desviou de si mesma em 
sua consciência (ADORNO, 2003h, p. 181). 

 

 A eliminação da dedicação intelectual e, portanto, da autoridade que poderia 

proporcionar liberdade do pensamento parece ser uma das principais características do ensino 

universitário atual. Nos cursos de preparação para a docência torna-se ainda mais frequente, 

talvez, devido à falta de seriedade atribuída à profissão, conforme cita Adorno (2003d). Tem 

sido comum o abandono da metodologia das aulas expositivas, nas quais o professor explica 

determinado conteúdo, a partir do estudo anteriormente exigido ao aluno sobre certo texto. 

Atividades em grupo são preferidas como conduta pedagógica, sendo que, em geral, qualquer 

material produzido pelo “grupo” é aceito no lugar do exame detalhado, investigativo, até 

mesmo doloroso, feito pelo acadêmico individualmente.  

 Não se exige mais a leitura de livros, pois é possível encontrar sínteses em artigos, 

bem mais acessíveis, afinal parecem ser os representantes legítimos da ciência. Nos cursos de 

educação a distância, o exercício intelectual se resume, muitas vezes, ao estudo de apostilas 

que indicam “passo-a-passo” como ler, como estudar, como compreender, enfim, como 

pensar. 

 Se o rompimento com a autoridade adaptativa depende, em um primeiro momento, da 

inclinação intelectual, da aceitação de que não se sabe o que se deveria saber e, por isso, são 

necessários esforços e disciplina para a formação do pensamento e da autonomia, torna-se 

difícil e até anedótico supor que um acadêmico de um curso de formação de professores, por 

exemplo, possa conduzir um processo de desenvolvimento cognitivo se ele mesmo não 

chegou a fazer suas experiências formativas. 

 Quanto às relações entre a Psicologia e a Pedagogia, de forma mais específica, a 

identificação com a autoridade e seu posterior rompimento parecem ainda mais distantes se o 

conhecimento psicológico apresenta-se aos professores como a varinha de condão, como a 



 

 33 

pílula milagrosa que poderá explicar e resolver os problemas educacionais, colocando-se, até 

mesmo, em seu lugar.  

Vale dizer que, apesar de as considerações de Adorno (2003) referirem-se a 

determinado momento histórico e a certa configuração social, especialmente pós Segunda 

Guerra Mundial, suas análises não se restringem a esse período ou à sociedade da época. 

Evidentemente que sempre há algo de novo na sociedade que requer nova estruturação da 

educação, mas esse novo mantém relações com o antigo, ou seja, de certo modo, está-se 

diante da mesma configuração econômica, já que o particular é também expressão do 

universal; em outras palavras, as descontinuidades mantêm relação de continuidade com o 

passado (ADORNO, 2003f). Segundo afirmação de Adorno (2003e), como vivemos em 

situação contínua de extrema limitação da possibilidade de transformar os pressupostos 

objetivos – sociais e políticos – que geram a barbárie e, portanto, limitam a emancipação, de 

certa forma, acaba-se por impelir tentativas de se contrapor à barbárie de modo subjetivo. 

 Pensar a formação de professores em seu vínculo com a Psicologia, analisando o 

conhecimento produzido por um programa de pós-graduação específico e suas possíveis 

contribuições para a crítica à pseudoformação não altera as condições objetivas – sociais e 

políticas – que promovem heteronomia. A formação intelectual é uma condição subjetiva. 

Mas também é objetiva, na medida em que só pode acontecer nesta e para esta sociedade. Por 

isso, nosso estudo, embora nos remeta aos aspectos subjetivos da formação, refere-se à 

objetividade. As características intelectuais dos professores não são próprias deles, ainda que 

se manifestem neles. Uma sociedade, a cada momento, leva a regressões de que necessita, 

conforme constata Adorno (1991). Não se trata de mera expressão de uma época, mas da 

sobredeterminação do social em relação ao indivíduo, não obstante, o subjetivo não seja 

redutível ao social. 

 O estudo sobre a (pseudo) formação subjetiva-objetiva de professores pode, portanto, 

permitir a elaboração de conhecimento que nos leve à crítica e à resistência, considerando as 

brechas possíveis. Com ele não alteraremos as condições objetivas que impedem as 

experiências intelectuais, já que o esclarecimento meramente intelectual é inócuo, mas, sem 

ele, não nos aproximaremos de qualquer possibilidade de contraposição. 

 Uma educação com sentido deve contrapor-se à ausência de consciência típica de 

nosso tempo, dirigindo-se para um processo de auto-reflexão crítica. Considerando, então, que 

o retorno à barbárie é uma questão social e não meramente psicológica, Adorno (2003e) 

destaca mais uma vez que o único poder efetivo contra a consciência mutilada propícia à 

violência, seria a autonomia, entendida como reflexão, autodeterminação.   
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 Talvez um dos passos rumo a uma educação para a emancipação, nos processos de 

formação docente, seria a busca de autonomia do próprio pensamento pedagógico, já que em 

geral são valorizadas as produções científicas de profissionais de outras áreas do 

conhecimento quando estudam fenômenos educacionais, como a Sociologia, a Filosofia ou a 

Psicologia, por exemplo, ao invés da própria Pedagogia. Autonomia, aqui, não é entendida 

como independência das ciências que compõem a Pedagogia. Ela se faz a partir e por meio 

desses saberes. No que se refere à Psicologia, por exemplo, falamos de autonomia no sentido 

de que as questões educacionais não sejam reduzidas a interpretações psicológicas.  

 Duas ações, segundo Adorno (2003f), são fundamentais quando se pretende formar 

para a autonomia e, consequentemente, impedir a repetição de Auschwitz: focalizar na 

educação infantil, especialmente no período da primeira infância e promover condições de 

acesso ao esclarecimento, a um clima intelectual, cultural e social que tornem conscientes os 

motivos que levaram ao horror. Expor contradições, nesse sentido, é uma das formas de 

construir barreiras contra a repetição de momentos de barbárie5.  

Além de compreender educação como emancipação, como autonomia, como a 

capacidade de fazer experiências intelectuais formativas, Adorno (2004) também a define 

como forma subjetiva de apropriação da cultura. A educação, todavia, se converteu em nossa 

época em pseudocultura, na onipresença do espírito alienado. Sob a pseudocultura, a falsa 

                                                
5 Em maio de 2011 o país assistiu a um desses momentos de contradição, no que se refere à educação pública 
brasileira. Circula na internet (http://www.youtube.com/watch?v=7iJ0NQziMrc&feature=share) vídeo com a 
fala de uma professora em Audiência Pública sobre o cenário atual da educação no Rio Grande do Norte. Em seu 
discurso ela expõe os mais difíceis problemas enfrentados por docentes e alunos no cotidiano das escolas 
públicas brasileiras, questionando o poder público, ali representado pela secretária da educação do referido 
estado, sobre as tradicionais explicações que responsabilizam o professor pelo caos vivido. Tratava-se de um 
espaço aberto e foi utilizado para denunciar o descaso de todos os governos com relação à educação pública. 
Como a sessão foi filmada, o material passou a circular pelos meios de comunicação, especialmente a internet. A 
fim de aumentar a audiência, um programa dominical popular convidou a professora para falar sobre o vídeo. 
Com esse exemplo, pretende-se aqui expressar a contradição acima abordada: em geral, a TV deforma ou, no 
máximo, informa, como aponta Adorno (2003c). Mas nesse contexto, ela assume outra função: ao mesmo tempo 
que estereotipa a fala da docente e simplifica seus argumentos, retirando-lhe inclusive sua essência, abre 
caminho para o anúncio de tema pouco (ou nunca) tratado em meios televisivos. Ao longo da entrevista, a 
professora, aproveitando as poucas brechas possíveis, explicita as razões pelas quais é preciso ser sindicalizado 
na luta pela educação pública e parabeniza, além de conclamar, os profissionais que naquele momento estavam 
em greve devido aos problemas por ela destacados. Talvez esse seja um raro momento em que se assistiu na TV 
brasileira a abertura de um espaço para divulgar uma greve docente, sem a depreciação dos professores. Embora 
haja na atualidade poucas possibilidades de rompimento com os pressupostos objetivos, conforme aponta 
Adorno (2003e), e com a adesão cega aos coletivos, vê-se, nesse exemplo, que o problema da coletivização 
tomou outro rumos, pelo menos nesse momento inicial. Não é possível prever, todavia, o alcance do que foi 
disparado. Evidencia-se apenas uma possibilidade de oposição e resistência, que pode ser analisada da seguinte 
forma: “[...] quando é grande a ânsia de transformar, a repressão se torna muito fácil; que as tentativas de 
transformar efetivamente o nosso mundo em um aspecto específico qualquer imediatamente são submetidas à 
potência avassaladora do existente e parecem condenadas à impotência. Aquele que quer transformar 
provavelmente só poderá fazê-lo na medida em que converter esta impotência, ela mesma, juntamente com a sua 
própria impotência, em um momento daquilo que ele pensa e talvez também daquilo que ele faz” (ADORNO, 
2003h, p. 185). Em outubro de 2012, a professora foi eleita vereadora, mais votada, da cidade de Natal, RN. 
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consciência apresenta-se como verdadeira consciência e, embora se viva um período de 

esclarecimento e difusão da informação nunca antes visto, a pseudocultura tem se convertido 

na forma dominante da consciência na atualidade. 

 Tal questão da crise da cultura tentou ser solucionada, de acordo com o autor, por 

constantes reformas educacionais que não atingiram a raiz do problema. E, além disso, a crise 

foi e é vivida inclusive pelos que se julgam cultos, pelos que têm acesso aos bens culturais 

não disponíveis para a maioria das pessoas. 

 O autor, referindo-se ao exemplo da revolução burguesa, afirma que quando a 

burguesia alcançou o poder político na Inglaterra no século XVII e na França no século 

XVIII, a educação foi vista como a possibilidade de emancipar os indivíduos. Mas, o 

proletariado não se beneficiou disso: a situação econômica objetiva mostrou que os 

proprietários dos bens econômicos dispunham do monopólio da educação, negando aos 

trabalhadores todos os pressupostos necessários a ela. Tais condições objetivas não estiveram 

presentes apenas durante a revolução burguesa, mas avançaram ao longo dos séculos 

seguintes. Aquilo que se denominou “educação popular” não foi capaz de eliminar a exclusão, 

ao contrário, agravou ainda mais as desigualdades. A difusão da cultura e da educação como 

ideais burgueses que corresponderiam a uma sociedade de homens livres e iguais se 

materializou na ideia do indivíduo livre que se fundamenta em sua própria consciência. Mas, 

“indudablemente, en la idea de la educación se postula la idea de um estado de la humanidad 

sin status ni explotación, y tan pronto como se deja trapichear un poco y se enreda em la 

praxis de los fines particulares remunerados como trabajo social útil, atenta contra sí mesma” 

(ADORNO, 2004, p. 90). 

As massas, conforme analisa o autor, antes afastadas dos bens culturais, passaram a ter 

acesso a tais conteúdos da educação adaptados de acordo com os mecanismos do mercado. 

Como esse processo está determinado objetivamente, a estrutura social impede que os bens 

culturais sejam assimilados em sua forma viva por aqueles que estão desprovidos deles. Desse 

modo, a cultura tem acentuado a adaptação dos homens, justamente naquilo que deveria 

proporcionar autonomia. A adaptação necessária à autoconservação, em um primeiro 

momento, transforma-se na eliminação do sujeito quando se torna esquema de domínio 

progressivo. As contradições da sociedade manifestam-se na educação que, ao mesmo tempo 

que se caracteriza pela autonomia e liberdade, remete a uma estrutura imposta de antemão a 

cada indivíduo. Por isso, ao mesmo tempo que é educação, deixa de fazê-la propriamente.  

Retornemos ao exemplo anterior sobre a estruturação das disciplinas de Psicologia nos 

cursos de Pedagogia. É possível a assimilação viva que proporcione uma relação viva entre 
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conhecimento psicológico e vida educacional a partir de uma disciplina que se intitula 

Psicologia da Educação: Abordagens Comportamental e Histórico-Cultural? 

Nosso objetivo não é a análise dos currículos dos cursos de Pedagogia, tampouco a 

proposição de nova organização curricular das disciplinas de Psicologia da Educação. Mas a 

reflexão sobre as possibilidades de autonomia do pensamento, de formação de uma 

consciência crítica, como condição para a emancipação subjetiva, a partir do exemplo, nos 

levam a questionar o que está em foco nos modelos vigentes: a finalidade dessas disciplinas é 

fornecer um olhar comportamentalista, psicanalista, humanista, piagetiano, gestaltista, 

walloniano sobre a educação? Como isso seria possível se psicanálise, gestalt, behaviorismo 

não são em si propostas educacionais? Trata-se, por outro lado, de uma perspectiva mais 

subjetiva, humana, pois com a Psicologia estar-se-ia notando o indivíduo nos espaços 

educativos? O que, de fato, o conhecimento psicológico, expresso em diferentes abordagens, 

pode proporcionar como experiência formativa ao futuro professor? 

Inferimos que a sobredeterminação do psicológico em relação ao pedagógico ou a 

redução do pedagógico ao psicológico contribuem para ampliar ainda mais a distância entre a 

liberdade e a falta de liberdade nos processos formativos de professores. Tais reducionismos 

também são característicos da debilidade intelectual de nosso tempo, já que a pseudocultura 

não é, segundo Adorno (2004), atemporal nem invariante. 

O sujeito não pode, para o Adorno (1991), ser analisado pela ciência como objeto, 

ainda que viva numa sociedade sem liberdade, pois, ao mesmo tempo que não é livre, é 

potencial de espontaneidade. Desse modo, o autor vê em uma teoria da contradição, que se 

oponha à integração ou harmonização, a única possibilidade de compreender as relações 

indivíduo-sociedade: 

 

La teoría analítica denuncia la falta de libertad y la degradación de los seres 
humanos en una sociedad sin libertad de forma semejante a como lo hace la crítica 
materialista con una situación gobernada a ciegas por la economía. Pero bajo su 
mirada médica conjurada con la muerte, la falta de libertad se coagula en invariante 
antropológica, y con ello el aparato conceptual cuasicientífico según el modelo de 
las ciencias de la naturaleza descuida su objeto, que no es sólo objeto: el potencial 
de la espontaneidad. Cuanto más estrictamente se piensa el ámbito de lo 
psicológico como un campo de fuerzas autárquico cerrado en sí mismo, tanto más 
completamente se desubjetiva la subjetividad. El psiquismo arrojado de vuelta a sí 
mismo, caso sin objeto, se vuelve inmóvil como un objeto (ADORNO, 1991, p. 
168-169).  

 

 Tais contradições nos levam a pensar de que maneira o conhecimento psicológico se 

apresenta na produção de conhecimento científico sobre formação de professores e como 

pode contribuir para a resistência, para a formação de experiências intelectuais, se, em geral, 
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de acordo com as análises do autor, a Psicologia entende o indivíduo como meramente 

psicológico. Adorno (1991) afirma que Freud não descuidou da dimensão social, mas aceitou 

o caráter paralisado do inconsciente, como se sua origem não estivesse vinculada à sociedade. 

O eu é psíquico e não-psíquico, fragmento de libido e representante do mundo.  

 

La psicología no es ninguna reserva de lo particular protegida de la generalidad. 
Cuanto más crecen los antagonismos sociales, más pierde a ojos vistos su sentido el 
concepto de cabo a rabo liberal e individualista de psicología. El mundo preburgués 
no conocía aún la psicología, el mundo totalmente socializado, ya no. A éste es al 
que corresponde el revisionismo psicoanalítico. Resulta adecuado al 
desplazamiento de fuerzas operado entre sociedad e individuo. El poder social ya 
apenas necesita esos agentes mediadores, yo o individualidad. Esto se manifiesta 
precisamente como un crecimiento de la llamada Psicología del yo, mientras en 
realidad la dinámica psicológica individua se substituye por la adaptación en parte 
consciente y en parte regresiva del individuo a la sociedad. Se inyectan en la 
maquinaria unos rudimentos irracionales, y además, precisamente como lubrificante 
de la humanidad. […] El psicoanálisis, en su figura auténtica e históricamente ya 
rebasada, alcanza su verdad en cuanto informa sobre los poderes de la destrucción 
que proliferan en lo particular en medio de la generalidad destructora. Queda de 
falso en él lo que no obstante ha aprendido del movimiento histórico, su pretensión 
de totalidad, que frente a lo que aseguraba el primer Freíd, a saber, que el análisis 
únicamente quería añadir algo a lo ya conocido, culmina en esa sentencia de que 
“tampoco la Sociología, que trata del comportamiento de los seres humanos en 
sociedad, puede ser otra cosa que Psicología aplicada” (ADORNO, 1991, p. 200-
202). 

 

Neste espaço e tempo Psicologia e Pedagogia se encontram, sendo que ambas são 

pseudo-entendidas, pseudo-experimentadas e não podem ser transformadas em entendimento 

ou em experiência num momento posterior. Não se trata de uma relação entre o psicológico e 

o pedagógico incompleta. Não se trata, por exemplo, da oferta de um currículo que contemple 

uma abordagem psicológica em uma só disciplina, ou da ampliação de horas destinadas ao 

estudo de certo conteúdo ou teoria psi. Para Adorno (2004), a pseudoexperiência coloca-se no 

lugar da experiência e é inimiga mortal de qualquer possibilidade de emancipação.  

Os indivíduos sabem uma parcela de cada coisa, possuem um conhecimento 

fragmentado, sem profundidade ou noção do todo, mas consideram que o detém. Lê-se um 

autor que comenta um filósofo e considera-se compreender a totalidade da análise filosófica 

por ele apresentada; o aluno ouve a crítica feita por seu professor sobre um autor e, a partir da 

identificação ou empatia com o docente, considera-se apto a descartar o autor “estudado”.  

“La experiencia, la continuidad de la experiência en la que dura lo no presente, en la que el 

ejercicio y la asociación fundan la tradición en cada individuo, se ve sustituida por el estar 

informado puntualmente, sin compromiso, de forma cambiable y efímera” (ADORNO, 2004, 

p. 108). 
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O pseudoeducado é orgulhoso de suas múltiplas ocupações e da correspondente 

sobrecarga, efetuando a conservação de si mesmo enquanto tal porque se julga educado. O 

autor ainda alerta que a educação está predestinada a atender ao narcisismo coletivo, pois 

exige um mínimo do indivíduo para que ele se sinta pertencente ao todo. O acesso à cultura de 

massa atende ao desejo de se incluir em uma classe superior, embora nela não haja 

diferenciação entre os indivíduos.  

Incentiva-se a participação em certas atividades culturais e acadêmico-científicas 

como se por si só ela garantisse a formação. Muitos alunos, durante a graduação são 

incentivados a participar de eventos para complementar ou aprofundar seus conhecimentos, 

como se participar e, consequentemente, possuir o certificado, fosse garantia de formação 

intelectual e cultural. Em geral, os eventos possibilitam pouco tempo de discussão e, em 

muitos casos, constituem-se como exposição breve da ideia dos convidados, sem que haja 

sequer tempo de elaboração do que se ouviu. Na maioria das vezes, sucedem-se mesas-

redondas, conferências, palestras, chegando a quatro ou cinco apresentações diferentes num 

único dia. É pouco provável que o participante se lembre do que ouviu ao final de uma 

semana de evento, mas o certificado atesta o número de horas a que ele se dedicou a adquirir 

conhecimentos. 

Propostas de educação a distância, assim como bolsas de estudos públicas em 

universidades privadas para cursos de graduação – como o caso do Programa Universidade 

para Todos, PROUNI, do governo federal –, dão a ideia de pertencimento ao ensino superior.  

Considerando-se culto, educado, participante, o indivíduo impotente não se dá conta do 

abismo existente entre o poder e a impotência social que nega a ele os pressupostos reais de 

autonomia, previstos naquilo que o conceito de educação conserva: 

 

En la medida en que en la idea de la educación resuenen elementos relativos a fines, 
deberían éstos, de acuerdo con ella, capacitar en todo caso a los individuos a 
acreditarse como racionales en una sociedad racional, como libres en una sociedad 
libre, y justo esto debe lograrse, según el modelo liberal, de modo óptimo cuando 
cada cual es educado por sí mismo. Cuanto menos cumplen esta promesa las 
circuntancias sociales, especialmente las diferencias económicas, tanto más mal 
vista es la idea de la relación a fines repecto de la educación (ADORNO, 2004, p. 
90-91). 

  

A falta de cultura, como simples não saber, permite uma relação com os objetos que 

pode elevar-se à consciência crítica. Com a pseudocultura isso não ocorre, porque o sujeito 

acredita que já se elevou a essa consciência. Desse modo, a cultura de massa dá aos 

indivíduos a ideia de integração, mas de fato eles não estão integrados, pois não têm acesso à 
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cultura que promove a consciência. Vive-se, por conseguinte, a ilusão de integração e 

identificação mediante a reprodução das palavras, dos gestos ou da vestimenta de um grupo. 

Além do mais, conforme analisa Adorno (2004, p. 96), para se identificar ao todo, o indivíduo 

tem de repetir em si mesmo o deformado, o que se constitui como violência contra o todo e 

contra ele próprio, de modo que: 

 

La forma totalitaria de la pseudocultura no se puede explicar simplemente a partir 
de lo dado social y psicológicamente, sino también desde el mejor potencial: que el 
estado de consciencia postulado en su momento em la sociedad burguesa remite a 
la posibilidad de la autonomía real de la propia vida de cada cual, autonomía que 
renuncia a la disposición de esta vida y se ve empujada hacia la mera ideologia. 

 

Isso remete ao clima da pseudocultura no qual perduram os conteúdos objetivos 

coisificados, com caráter de mercadoria, ou seja, os fatores objetivos reprimem a consciência 

que se torna impotente. O espírito da pseudocultura é, pois, tomado pelo caráter fetichista da 

mercadoria, logo seus produtos dependem das relações de comércio e, portanto, transmitem a 

ideia de que se é culto pela posse de tais bens, como o exemplo do certificado de participação 

em eventos acadêmicos, conforme reflexão anterior. Quanto vale a formação? Talvez a maior 

tragédia da educação que enfrentamos atualmente seja estabelecer um valor em dinheiro para 

adquirir formação, educação, cultura. O custo de um curso de Medicina, numa instituição 

privada de ensino é maior do que o custo de um curso de Pedagogia. Isso significa que vale 

mais ser médico do que ser professor? O salário pago a cada um desses profissionais se 

relaciona não só ao valor social que possuem, mas também ao quanto cada um investiu em 

formação. Parece que se qualificar médico custa mais do que se qualificar professor porque, 

no primeiro caso, também vale mais a “cultura” adquirida.  

Segundo Adorno (2004), os produtos culturais coisificados percebidos como 

propriedade paralisam o espírito. A mentira socializada que preconiza a unidade entre 

educação e posse não permite perceber que não se pode “adquirir” educação, “adquirir” 

cultura. Uma vez que a cultura promoveria o estado de liberdade da consciência, vive-se o que 

o autor denomina dialética da liberdade e da carência dela, pois os indivíduos têm uma 

liberdade subjetiva porque acreditam que acessam os bens culturais, mas, de fato, não a 

possuem porque as condições objetivas da carência de liberdade persistem. A contradição está 

dada: os progressos particulares na consciência da liberdade têm seus efeitos também na 

persistência da falta de liberdade.  

Os certificados de graduação e pós-graduação têm contribuído para manter a ilusão de 

liberdade? O que dizer daqueles cursos oferecidos aos professores de ensino fundamental e 
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médio que contabilizam pontos para a ascensão na carreira docente? É possível medir a 

liberdade da consciência pelo número de horas a que um professor dedicou seu tempo? 

Possuir conhecimentos sobre Psicologia da Educação, nos cursos de graduação e naqueles 

destinados à formação continuada, a fim de solucionar os problemas escolares – conforme 

promessa de seus organizadores – paralisa o espírito ou promove a autonomia? 

Os próprios conteúdos das matérias nos cursos de formação são exemplos desses 

produtos culturais coisificados. Tomados em si, independentes dos processos educacionais e 

dos fatores que os determinam, podem ser percebidos como “a educação”. Um assunto 

comum a muitos cursos de Pedagogia, como dificuldades de aprendizagem, por exemplo, 

após sua “posse”, pode ser considerado suficiente para entender e explicar os “casos” dos 

alunos que não aprendem, de maneira isolada, particularizada, independente da própria vida 

escolar. A liberdade intelectual que poderia estar mais próxima a partir do acesso ao ensino 

superior, encontra-se ainda mais distante quando análises dessa natureza constituem o 

currículo que orienta a formação. 

A educação, segundo Adorno (2004), absorve as características de uma sociedade que 

tem o status de autônoma, culta, consciente, livre. Dessa forma, se a cultura se constitui como 

arma contra a barbárie, a pseudocultura a promove. 

 Diante de tais condições, diante das limitações objetivas impostas pela estrutura social 

também objetiva, como resistir? Como pensar a formação humana de maneira que se tenha ao 

menos brechas de emancipação? 

No que diz respeito especialmente aos processos de formação docente, tema desta 

investigação, Adorno (2003b) enfatiza o papel da filosofia como forma de resistência através 

do próprio pensamento. Com ela, os professores teriam a oportunidade de se opor à 

apropriação precária de conhecimentos que lhes são disponibilizadas durante o período em 

que deveriam ter acesso aos meios de emancipação intelectual. Adorno (2004) revela que a 

filosofia presente na educação alemã de 1790 a 1830 de fato estava reservada a uma minoria, 

mas era fundamental à educação. A queda da metafísica do espírito sepultou consigo a própria 

educação. 

Mas, o que dizer dos atuais cursos de Pedagogia, espalhados pelo país, que ainda se 

fragmentam com a apresentação de disciplinas “mais teóricas” no início do processo 

formativo – como a filosofia – e dedicam os semestres finais ao estudo da “prática 

pedagógica”? Como formar para a resistência, se departamentos diferentes e incomunicáveis 

se responsabilizam cada qual por uma parte das matérias que, em conjunto, atestarão o grau 

de pedagogo?  
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Ainda que o esquema 3+1 – três anos destinados aos fundamentos da educação e um 

ano de prática de ensino –, característico da Pedagogia e das demais licenciaturas, tenha sido 

eliminado pelas atuais diretrizes curriculares nacionais para o curso de Pedagogia, 

estabelecidas em 2006, prevalece a tradicional separação entre questões teóricas e práticas6 na 

formação profissional. 

 Considerando o magistério como uma profissão intelectual, Adorno (2003b) analisa 

como ocorria o exame de Filosofia na Alemanha na década de 1960 aos candidatos à docência 

ao ensino médio. Nessa prova pretendia-se avaliar se os que seriam responsáveis pelo 

desenvolvimento real e intelectual do país eram intelectuais ou meros profissionais. Ao tentar 

expor uma reflexão sobre o filósofo estudado, o candidato, em geral, não tinha conhecimento 

sobre a transformação histórica dos problemas que estudava. Para o autor, as dificuldades 

ficavam evidentes durante a exposição, inclusive no que se referia à apropriação da 

linguagem, o que revelava a falta de formação cultural. Conclui, desse modo, pela ausência de 

formação cultural a quem pretende ser um formador. Assim, verifica que os candidatos não se 

encontravam além do isolamento do espírito autônomo, mas sim aquém da própria 

individuação. Para o autor, a emancipação ou a liberdade intelectual que se deseja a um 

docente não é um fato ideal, determinado pela vontade de cada professor particular, ao 

contrário, sua possibilidade varia de acordo com cada momento histórico.  

 

Isto porque a formação cultural é justamente aquilo para o que não existem à 
disposição hábitos adequados; ela só pode ser adquirida mediante esforço 
espontâneo e interesse, não pode ser garantida simplesmente por meio da 
freqüência de cursos, e de qualquer modo estes seriam do tipo “cultura geral”. Na 
verdade, ela nem ao menos corresponde ao esforço, mas sim à disposição aberta, à 
capacidade de se abrir a elementos do espírito, apropriando-os de modo produtivo na 
consciência, em vez de se ocupar com os mesmos unicamente para aprender, 
conforme prescreve um clichê insuportável [...] Mas seria melhor que quem tem 
deficiências a este respeito, não se dedicasse a ensinar. Ele não apenas perpetuará na 
escola aquele sofrimento que os poetas denunciavam há sessenta anos e que 
incorretamente consideramos hoje eliminado, mas além disto dará prosseguimento a 
esta deficiência nos alunos, produzindo ad infinitum aquele estado intelectual que 
não considero ser o estado de uma ingenuidade inocente, mas que foi co-responsável 
pela desgraça nazista (ADORNO, 2003b, p. 64, grifo nosso). 

 

                                                
6 Na Universidade Estadual de Maringá (UEM), os departamentos responsáveis pelo curso de Pedagogia são 
assim divididos: Departamento de Fundamentos da Educação, do qual faço parte, e Departamento de Teoria e 
Prática da Educação. Ao primeiro são atribuídas as disciplinas de Filosofia, História, Sociologia e Metodologia 
Científica. Ao segundo, Didática, Metodologias de Ensino (Matemática, Ciências, História, Geografia, Língua 
Portuguesa), Estágios Curriculares e, curiosamente, Psicologia. Em geral, Psicologia também é considerada 
como Fundamento da Educação, mas, nesse caso, por razões políticas e pela atual composição do quadro 
docente, a disciplina foi transferida para o departamento de prática. 
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Vale dizer que, no Brasil, há muito se planejam cursos de formação após a formação 

básica com o intuito de promover um espaço continuado de reflexão sobre problemas 

educacionais. Sabe-se que a frequência aos cursos se dá apenas pela pontuação adquirida para 

futura promoção na carreira docente. Além disso, é importante considerar que o clima de falta 

de seriedade do magistério quando comparado a outras profissões, conforme analisa Adorno 

(2003d), também está presente na própria escolha do curso universitário no Brasil. Em geral, a 

Pedagogia é um curso de curta duração7, destinado principalmente a mulheres que buscam 

melhores condições de vida. Muitas trabalham no setor de serviços ou atuam como estagiárias 

em escolinhas particulares de educação infantil e vislumbram num concurso público a 

possibilidade de ascensão social, como se pudessem, por essa via, mudar de classe social. 

Destaca-se, ainda, no país, a recente obrigatoriedade da formação para professor em nível 

universitário. Várias modalidades estiverem presentes ao longo da história: desde cursos 

normais, de curta duração, voltados à formação para atuar na Educação Infantil e nas 

primeiras séries do Ensino Fundamental, até o magistério, correspondente ao ensino médio. 

Vê-se, desse modo, a Pedagogia como um curso técnico, instrumental, no qual serão 

apresentadas as soluções para os problemas educacionais. Adorno (2003d) ressalta que a 

preocupação com “o que fazer com a educação” sabota o desenvolvimento de qualquer 

possibilidade de transformação, uma vez que prescinde da reflexão sobre o próprio objeto e 

do discernimento intelectual característico da filosofia, vista como a autoconsciência do 

espírito. A consequência da desqualificação do magistério como profissão intelectual é 

expressa por Adorno (2003d, p. 99), do seguinte modo: 

 

Nesta medida, conforme a percepção vigente, o professor, embora sendo um 
acadêmico, não seria socialmente capaz; quase poderíamos dizer: trata-se de alguém 
que não é considerado um “senhor”, nos termos em que este termo é usado no novo 
jargão alemão, aparentemente relacionado à alegada igualdade de oportunidades 
educacionais. Numa complementaridade peculiar parece encontrar-se o inabalado 
prestígio do professor universitário, apoiado inclusive em estatísticas. 

 

O autor considera também que a formação não envolve só esclarecimento meramente 

intelectual, é preciso lidar, além disso, com os tabus inconscientes. Há que se lidar com a 

deformação psicológica de muitos professores e com a “falta de espírito” característica de um 

aprendizado profissional estrito, em que o futuro professor não desenvolve uma reflexão 

acerca da profissão e de si mesmo. A filosofia, se não for tratada como uma disciplina 

específica, garantiria algum sentido à liberdade almejada, na medida em que, durante a 
                                                
7 Em muitas faculdades privadas é possível formar-se pedagogo em apenas três anos, com quatro horas/aula por 
dia. 



 

 43 

formação, permitisse aos indivíduos tomarem consciência de suas dificuldades e da ruptura 

entre sua existência e sua profissão. Mas, como se sabe, além de ser vista como disciplina 

específica na formação de professores, é tida como disciplina teórica, apartada das questões 

educacionais e seu valor é medido em termos da utilidade.   

Tal consciência, conforme assinala Adorno (2003b), poderia ocorrer na universidade, 

mesmo que nela também estejam presentes as contradições típicas desta sociedade em que se 

vive no espaço acadêmico a possibilidade de acesso a uma formação cultural com vistas à 

emancipação ao mesmo tempo que lá se encontra uma ciência própria de determinadas 

conformações formais do pensamento, convertendo-se em modos de heteronomia. Acreditar 

que se está salvo porque se segue regras científicas ou porque se obedece a um ritual 

cientificista é converter a aprovação científica em substituto da reflexão do fatual. Desse 

modo, “a consciência coisificada coloca a ciência como procedimento entre si própria e a 

experiência viva” (ADORNO, 2003b, p. 70).   

Por isso, não se está nesta pesquisa buscando a parte que falta do conhecimento 

psicológico aos educadores, nem um estudo cientificista da Psicologia. Investigar como os 

saberes psi se articulam à produção científica sobre formação de professores com o intuito de 

encontrar elementos que contribuam para a crítica à pseudoformação docente requer a 

consciência de nossos limites, dos limites daquilo que a Psicologia pode oferecer à vida 

educacional e dos limites da própria Pedagogia como esfera de formação. 

Não se busca a autonomia do pensamento pedagógico em relação às ciências que o 

compõem, nem a exaltação do conhecimento científico como campo único de formação. 

Considera-se, no entanto, que a Psicologia não pode ser os óculos do professor para enxergar 

a educação e a escola, simplesmente porque lá se encontram indivíduos que se relacionam a 

partir e por meio de múltiplas determinações, inclusive psíquicas, mas não exclusivamente 

psíquicas. A autonomia almejada e até idealizada refere-se, em nossa avaliação, à busca de 

um olhar pedagógico, constituído por diferentes saberes – é verdade – para o que é próprio da 

educação.  

 

1.2 Teoria e práxis na educação  

 

 Rumo ao estudo sobre o vínculo entre Psicologia e formação de professores na 

produção de conhecimento científico, de maneira mais autônoma, e considerando o magistério 

como profissão intelectual, a partir das considerações de Adorno (2003b), é preciso levar em 

conta ainda suas reflexões acerca da relação teoria-práxis que constituem o motor do 
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esclarecimento e da autonomia necessários para a emancipação. A premissa dessa reflexão se 

expressa do seguinte modo: “Pensar é um agir, teoria é uma forma de práxis” (ADORNO, 

1995a, p. 204). 

A partir da divisão entre trabalho manual e trabalho intelectual – base da propriedade 

privada –, que inaugura a dicotomia teoria-práxis, assiste-se a um crescente ativismo, 

especialmente com um instrumentalismo burguês que fetichiza os meios porque a reflexão 

sobre os fins se torna intolerável. O ativismo, segundo o autor, é regressivo, pois não é capaz 

de perceber sua própria impotência. Quem afirma que a teoria é abstrata está “colado” ao 

concretismo, à imediatez.  

Adorno (1995a) critica o dogma da unidade teoria-práxis, considerando que apenas a 

contradição entre elas pode ser frutífera. Práxis e teoria não são idênticas nem inteiramente 

distintas. Não há, segundo o autor, uma linha contínua que conduziria da práxis à teoria. A 

teoria é parte do todo social, mas também é independente dele, caso contrário, não seria capaz 

de resistir ao fascínio do todo. Ao mesmo tempo que a teoria pertence ao contexto geral da 

sociedade, ela é autônoma. A práxis não pode ser o critério da teoria, nem pode ser regida 

pelas indicações da teoria, senão seria doutrina e falsearia a própria teoria. Em outro momento 

o autor também afirma que o espírito precisa ser independente do todo social – a teoria 

precisa ser diferente e independente da práxis – pois a sobrevivência da cultura, da educação, 

do espírito só é possível pela experiência, pela autoreflexão crítica sobre a pseudocultura 

(ADORNO, 2004).  

Teoria, não é, portanto, abstração. Todo pensamento é fruto do mundo real, concreto, 

material. Pensa-se sobre o mundo, seus fenômenos, sua dinâmica, suas relações. Assim, a 

teoria seria o espaço de liberdade no qual o pensamento opõe resistência ao domínio de um 

pragmatismo que tem como critério de conhecimento sua utilidade prática. Para o autor, se 

quem pensa opõe resistência, então o pensamento fadiga os práticos porque ele dá muito 

trabalho, é excessivamente prático. 

A práxis sem teoria tende a fracassar e ela deveria, de acordo com Adorno (1995a), ser 

a realização da própria teoria. Tal fracasso é expresso na crise da prática que é experimentada 

como “o não saber o que se deve fazer”. Essa é a queixa mais comum de professores: afirmam 

que os cursos de formação são “muito teóricos” e que não dão conta de esclarecer o que se 

deve fazer diante dos problemas do cotidiano educacional. Os cursos fundamentados na 

Psicologia, em geral, são avaliados positivamente se apresentam soluções para as dificuldades 

enfrentadas. Caso contrário, também são vistos como teóricos se se limitam a transmitir 

“teorias psicológicas”. 
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 Por conseguinte, não existe mais a práxis que pressupõe um sujeito livre e autônomo, 

já que a crise referida é fruto da substituição dos fins pelos meios que, por sua vez, segundo o 

autor, substitui as propriedades nos próprios homens. A práxis sem o apoio da teoria, 

promove uma involução subjetiva causada por condições sociais objetivas. 

A fragilidade da práxis seria, então, decorrente de sua aversão à teoria, característica 

de nossa época, que pretende, para o autor, transformar o mundo sem interpretá-lo. Já as 

teorias que foram concebidas sem visar à aplicação, teriam mais chances de produzir 

transformações no mundo fatual porque não estão subordinadas aos resultados, possuem 

liberdade para pensar a totalidade. 

A análise sobre as relações que se estabelecem entre a Psicologia e a formação de 

professores quando da produção de conhecimento científico na área da Educação 

necessariamente envolverá teorias psicológicas e o mundo educacional. Mas também diz 

respeito às teorias educacionais e seu vínculo com as interpretações psicológicas para os 

problemas relativos à formação docente. Resta saber de que forma teoria e práxis são 

compreendidas no encontro entre Pedagogia e Psicologia. Sabe-se que a Psicologia 

tradicionalmente constituiu-se como instrumento para a atividade pedagógica, visando à 

melhoria do ensino, já que supostamente ofereceria dados sobre o desenvolvimento infantil e, 

a partir dele, sobre como ensinar de maneira mais eficaz.  

Em nossa experiência profissional, verificamos o fascínio que a Psicologia exerce 

sobre os acadêmicos, futuros professores, pois ela promete explicar, ainda que não explique, 

diversos problemas do âmbito educacional, sejam as relações entre ensino-aprendizagem, 

sejam as relações interpessoais que envolvem alunos, pais e professores. Embora não 

consigam lidar com as dificuldades do exercício da profissão de posse dos conteúdos 

psicológicos, os acadêmicos parecem sentir-me menos angustiados se ao menos explicam o 

que ocorre com os alunos.  

 Do fascínio imposto pela práxis, adverte Adorno (1995a), só é possível escapar pela 

própria práxis, mas tal dialética mostra também que o que a caracteriza em tempos de 

ativismo é a falta de espírito. Nesse sentido, com a experiência bloqueada ou inexistente, 

verifica-se a supervalorização da práxis danificada. A práxis do mesmo modo é ansiada no 

plano científico promovendo a separação teoria-práxis expressa pela separação equivocada 

entre racionalidade e autoconservação. O eu racional é também auto-subsistente, é o sujeito 

universal. A cultura tenta resolver esse antagonismo social irreconciliável: a separação 

socialmente prescrita entre trabalho físico e intelectual (ADORNO, 2004). 
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A valorização da práxis, divorciada da teoria, característica da atual configuração 

social, tem se constituído como o princípio norteador da formação docente em diferentes 

níveis, seja na formação básica ou nos espaços de formação continuada. Uma vez que a esfera 

das ciências da educação envolve não apenas a articulação de conteúdos-conhecimentos 

científicos sobre os fenômenos educacionais, mas também a articulação de políticas e 

práticas, está aberto o campo para a primazia do saber fazer nesse contexto social e histórico.  

Vale destacar que, segundo Adorno (1995a), a valorização da prática como esfera 

independente das reflexões teóricas, decorrente da separação entre trabalho físico e intelectual 

acentuada no século XX, promoveu uma visão maniqueísta referente a essas duas instâncias. 

Consequentemente, a ciência e a filosofia sofreram os impactos dessa nova estruturação 

intelectual. O mesmo ocorre com a pedagogia que incorpora as vicissitudes de um modelo 

científico técnico. Destaca o autor, que o pensamento é demasiadamente prático, é fruto do 

mundo real e só pode ser compreendido a partir dele. 

 Práxis supervalorizada, falta de espírito, falsa liberdade, heteronomia, conhecimento 

disciplinar compondo o currículo de formação de professores, perda do objeto pedagógico, 

em síntese, pseudoformação. Como lutar contra a supervalorização do saber fazer que se 

apresenta nos processos de formação docente e que mutila a consciência? As formas de 

resistência e de oposição à pseudoformação, que valoriza a práxis divorciada da teoria, 

pressupõem o esclarecimento sobre as origens tanto do que se aprende durante a formação 

quanto dos condicionantes sociais que promovem a mutilação da consciência. Assim, afirma 

Adorno (2003e, p. 132): 

 

Pois um dos momentos do estado de consciência e de inconsciência daninhos está 
em que seu ser-assim – que se é de um determinado modo e não de outro – é 
apreendido equivocadamente como natureza, como um dado imutável e não como 
resultado de uma formação. Mencionei o conceito de consciência coisificada. Esta é 
sobretudo uma consciência que se defende em relação a qualquer vir-a-ser, frente a 
qualquer apreensão do próprio condicionamento, impondo como sendo absoluto o 
que existe de um determinado modo. Acredito que o rompimento desse mecanismo 
impositivo seria recompensador. 

  

 Hoje é natural que se avalie a qualidade da educação por meio de testes que meçam 

não só o quanto o aluno sabe, mas também o quanto o professor ensinou. Vive-se como se 

não houvesse outro modo de avaliar, como se avaliar fosse natural e não social, como se fosse 

inevitável produzir testes e escalas para mensurar se a escola vai bem ou mal, por exemplo. 

 Do mesmo modo naturalizante são organizados os estágios curriculares nos cursos de 

Pedagogia. O acadêmico, em geral, observa o professor formado, a maneira como ele 
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trabalha, como lida com os alunos, como avalia. Ao final, o estagiário faz um relatório 

descrevendo os erros cometidos pelo docente e na universidade critica a prática pedagógica do 

outro. Seriam inúmeras as discussões possíveis sobre a estruturação dos estágios nos cursos 

de preparação para o magistério, dentre elas, pode-se destacar a naturalidade com que alunos 

vivem a observação. Em quais áreas do conhecimento o estágio se constitui como prática de 

observação? Permite-se que alguém seja médico-cirurgião sem nunca ter feito uma cirurgia? 

É possível formar-se enfermeiro sem nunca ter aplicado uma injeção ou feito um curativo? Há 

engenheiros que nunca elaboraram e acompanharam a execução de um projeto? Mas, em 

nosso país, há acadêmicos que se formam professores sem nunca ter dado uma aula... Essa é 

uma das formas de mutilação da consciência, que naturaliza o que é histórico e social fruto da 

produção coletiva, limitado por condições objetivas da própria formação e da realidade das 

escolas. As consequências são trágicas: ao final dos estágios, os alunos, na maioria das vezes, 

concluem pela incompetência do professor observado, listando seus inúmeros erros. Quando 

for ele o ator em cena, possivelmente recorrerá a modelos outrora recriminados, já que nunca 

teve a oportunidade de fazer de outro modo. 

 O que e como é uma formação docente que se opõe ao vir-a-ser, apresentando-se de 

modo absoluto? Para Adorno (2003e, p. 132), tal formação é dependente de um mundo em 

que a técnica ocupa papel de destaque: “[...] todas as épocas produzem personalidades – tipos 

de distribuição psíquica – de que necessitam socialmente. Um mundo em que a técnica ocupa 

uma posição tão decisiva como acontece atualmente, gera pessoas tecnológicas, afinadas com 

a técnica”. 

 Por isso o culto à formação com caráter meramente técnico; por isso, atualmente, tão 

divulgadas as tecnologias de informação e comunicação; por isso o foco de tantas 

monografias, fruto de especialização docente, no uso do computador8 para garantir melhor 

aprendizagem, como se a máquina fornecesse as condições objetivas e subjetivas para 

melhorar o ensino e a compreensão do conteúdo ensinado; por isso tantos cursos ensinando 

aos professores como elaborar slides no power point para melhorar suas aulas, como se a 

dinamicidade ou a criatividade pudessem ser garantidas pela projeção de slides. 

 De acordo com Adorno (2003e), os homens percebem a técnica como sendo algo em 

si mesmo, possuidora de força própria. Assim, os meios são fetichizados, porque os fins – 

uma vida humana digna – estão encobertos, apartados da consciência.  

                                                
8 No momento que escrevo, véspera de eleições municipais de 2012, recordo-me de uma das promessas de um 
candidato à prefeitura de Maringá-PR: “vote em mim e disponibilizarei um computador por aluno em cada 
escola”. 
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O mesmo se observa nos processos educativos e nas ações destinadas à criação e ao 

planejamento dos objetivos educacionais. Os meios, como os métodos, as técnicas de ensino, 

as formas de avaliação, o próprio currículo, são vistos como desvinculados dos fins, possuem 

vida própria, independente dos motivos que conduzem a vida escolar. Espera-se, portanto, que 

os docentes, em sua formação e em seu trabalho pedagógico, dominem técnicas com o apoio 

da Psicologia, a fim de aperfeiçoar o ensino. Em posição de servidão, professores 

transformam-se em meros executores dos inúmeros projetos que invadem a escola. 

Teria a Psicologia “vida própria” em relação aos contextos educacionais? O 

desenvolvimento psíquico poderia ser uma das finalidades da educação escolar? De que 

maneira o conhecimento psicológico aliado à formação de professores pode proporcionar 

instrumentos intelectuais de crítica à pseudoformação? 

No próximo capítulo analisaremos como se estabelecem as relações entre Psicologia e 

Pedagogia, especialmente a partir do século XX, assim como estudos atuais sobre formação 

de professores, cujo eixo principal parece ser a dicotomia entre a licenciatura e o bacharelado, 

a fim de que se possa compreender a inserção de saberes psicológicos na preparação para o 

magistério, considerando como se constituíram os vínculos entre essas duas áreas de 

conhecimento e de que maneira, na atualidade, eles se mantêm.  

Uma vez que, segundo Adorno (1995a), a valorização da prática acentua a falta de 

espírito característica desta sociedade e que apenas a contradição entre teoria e práxis pode 

constituir-se como caminho para as experiências intelectuais, também serão examinadas tais 

relações nos estudos sobre formação de professores e naqueles que, de alguma forma, se 

relacionam com a Psicologia. 
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2 O ESTABELECIMENTO DAS RELAÇÕES ENTRE PSICOLOGIA E 

PEDAGOGIA: OS CAMINHOS DA PSEUDOFORMAÇÃO NO SÉCULO XX 

 

 

 Com o intuito de compreender de que maneira a deformação do espírito própria do 

século XX que produziu Auschwitz, segundo análises de Adorno (2003e), se relaciona com a 

degradação intelectual que proporciona relações de opressão do pensamento nas diferentes 

formas de preparação para o magistério, nossa finalidade passa a ser a de delimitar princípios 

para a crítica da pseudoformação ou para uma educação que visa à emancipação, no que diz 

respeito especificamente à Psicologia na formação docente. 

Ainda que a humanidade não tenha se realizado, conforme analisa Adorno (1995b), e 

que a formação cultural esteja muito distante, à escola brasileira, no século XX, foi atribuída 

grande parte da responsabilidade por salvar um país, por desenvolver competências 

intelectuais e morais capazes de promover o desenvolvimento econômico de uma nação 

atrasada. 

 Considerando as características da sociedade administrada na qual impera a lógica da 

racionalidade instrumental, o culto à ciência e a dicotomia entre teoria e práxis, a seguir serão 

discutidas as transformações pedagógicas do século XX e a maneira como influenciaram na 

elaboração de um ideário educacional brasileiro que se “casou” com a nascente Psicologia 

científica. 

 

2.1  A incorporação dos conhecimentos psicológicos ao ideário pedagógico 

brasileiro 

 

Ao elaborar uma explicação do mundo, segundo Patto (1999), um teórico realiza uma 

transposição involuntária para o plano das ideias das relações sociais de seu tempo o que 

significa dizer que as ideias têm uma filiação histórica. Não se trata de afirmar que as relações 

sociais produziram as ideias pedagógicas. Para a autora, o verbo produzir não é adequado 

quando se quer elucidar os movimentos da história, que culminam em ou são coroados por 

tais ideias. Dessa forma, torna-se fundamental compreender que a necessidade de ampliação 

da escolarização característica do início do século XX no Brasil, originada a partir da 

transformação nas relações de trabalho e da interpretação sobre a própria função social que a 

escola passou a exercer, vincula-se aos movimentos sociais do século XIX. A autora 

considera: 
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A pesquisa histórica revela que uma política educacional, em seu sentido estrito, 
tem início no século XIX e decorre de três vertentes da visão de mundo dominante 
na nova ordem social: de um lado, a crença no poder da razão e da ciência, legado 
do iluminismo; de outro, o projeto liberal de um mundo onde a igualdade de 
oportunidades viesse a substituir a indesejável desigualdade baseada na herança 
familiar; finalmente, a luta pela consolidação dos estados nacionais, meta do 
nacionalismo que impregnou a vida política européia no século passado (PATTO, 
1999, p. 41). 

 

A autora analisa que até a metade do século XIX a escola não é necessária para 

garantir as habilidades do mundo do trabalho que se formam na própria indústria, nas próprias 

relações laborais, tampouco para garantir a obediência e a moral a cargo da igreja e da 

família, de modo que a maioria da população mundial permanece analfabeta até 1870, período 

em que os sistemas de ensino começam a se estabelecer. Entre 1870 e 1914, a escola tem a 

missão de redimir a humanidade, especialmente após a Primeira Guerra Mundial, quando 

passa a ser uma instituição a serviço da paz e da democracia. 

De acordo com a autora, os sistemas nacionais de ensino – cujo pano de fundo era o 

nacionalismo, defendido pela burguesia que acreditava ser porta-voz dos interesses do povo, 

da nação – estruturam-se sob a crença na divisão social em classes superiores e inferiores, a 

partir do talento individual que, mais tarde, contará com o apoio da nascente psicologia para 

explicar o fracasso escolar: 

 

A palavra igualdade é chave na decifração da produção cultural que prepara a 
revolução francesa e a sucede. Mas é importante ressaltar que no pensamento 
liberal não se trata de preconizar uma sociedade na qual as desigualdades 
desaparecerão: trata-se de justificá-la sem colocar em xeque a tese da existência de 
igualdade de oportunidades na ordem social que vem substituir a sociedade de 
castas, esta sim, tida como inevitavelmente injusta. No nível das idéias, a passagem 
sem traumas da igualdade formal para a desigualdade social real inerente ao modo 
de produção capitalista dá-se pela tradução das desigualdades sociais em 
desigualdades raciais, pessoais ou culturais. Filósofos e cientistas vão-se 
encarregar destas traduções, contribuindo, no decorrer do século XIX, para a 
constituição da burguesia enquanto classe hegemônica (PATTO, 1999, p. 49-50, 
grifo da autora). 

 

Nagle (1974) afirma que, no Brasil, no início do século XX, a retomada dos princípios 

do liberalismo está associada às mudanças sociais e econômicas, especialmente à passagem 

do sistema agrário-comercial para o sistema urbano-industrial e ao rompimento de uma 

sociedade estamental para a sociedade de classes, que não ocorreram, de modo algum, 

uniformemente em todo o país. As tensões e contradições características das crises dos 

sistemas estabelecidos que se definem e se moldam em novas formas de organização social 

desempenham papel importante no surgimento de novos padrões culturais. 
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Para o autor, a escola, como um dos subsistemas da cultura, exerce função importante 

diante das mudanças econômicas, políticas, sociais e culturais que ocorreram no país naquele 

período. Cabe analisar como ela contribuiu para realizar ou impedir a passagem para o 

sistema urbano-industrial: 

 

Uma das maneiras mais diretas de situar a questão consiste em afirmar que o mais 
manifesto resultado das transformações sociais mencionadas foi o aparecimento de 
inusitado entusiasmo pela escolarização e de marcante otimismo pedagógico: de 
um lado, existe a crença de que, pela multiplicação das instituições escolares, da 
disseminação da educação escolar, será possível incorporar grandes camadas da 
população na senda do progresso nacional, e colocar o Brasil no caminho das 
grandes nações do mundo; de outro lado, existe a crença de que determinadas 
formulações doutrinárias sobre a escolarização indicam o caminho para a 
verdadeira formação do novo homem brasileiro (escolanovismo). A partir de 
determinado momento, as formulações se integram: da proclamação de que o 
Brasil, especialmente no decênio dos anos vinte, vive uma hora decisiva, que está a 
exigir outros padrões de relações e de convivências humanas, imediatamente 
decorre a crença na possibilidade de reformar a sociedade pela reforma do homem, 
para o que a escolarização tem um papel insubstituível, pois é interpretada como o 
mais decisivo instrumento de aceleração histórica (NAGLE, 1974, p. 99-100). 

 

Nos primeiros vinte anos do século XX, de acordo com Nagle (1974), não há no Brasil 

uma preocupação essencialmente pedagógica, mas sim política, já que a instrução popular se 

esgota num ideário cívico-patriótico. A entrada dos ideais escolanovistas está vinculada à 

entrada da ideologia liberal que, juntos, promovem não apenas a difusão da nova pedagogia, 

mas também orientam um movimento reformista de estruturação das instituições escolares. 

Para o autor, a Escola Nova representa o liberalismo no âmbito escolar. 

Ao contrário do período anterior em que a escola tem preocupações exclusivamente 

profissionalizantes, a partir dos anos de 1920, os conteúdos curriculares se ajustam às 

preocupações psicopedagógicas e a uma nova concepção de infância. A fim de favorecer a 

formação da personalidade integral do educando, a didática e, de maneira mais ampla, a 

pedagogia, contam com o apoio da corrente escolanovista (NAGLE, 1974). 

Patto (1999) ressalta que, no Brasil, com o advento da República a partir de 1889, com 

a abolição do trabalho escravo e com a adoção do trabalho livre, na sociedade capitalista, 

estabelecem-se as condições para explicar a distribuição social dos indivíduos por meio de 

suas aptidões naturais. A autora avalia que a justificação das desigualdades sociais se dá, no 

âmbito político, pela entrada no país do ideário liberal e, no plano científico, pelo 

desenvolvimento da psicologia das diferenças individuais que se aliou aos princípios da 

Escola Nova.  
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Os propositores da Escola Nova, segundo a autora, partem da crítica à escola 

tradicional ao levarem em conta que a democratização do país dependeria da construção de 

uma escola democrática. A pedagogia tradicional deveria ser substituída por uma pedagogia 

edificada nos conhecimentos da psicologia sobre desenvolvimento infantil, pois isso a levaria 

a considerar a participação ativa dos alunos no processo de aprendizagem, o que faria a 

escola, ingenuamente, realizar o projeto de uma sociedade de classes igualitárias, já que os 

lugares sociais dependeriam do mérito pessoal. A psicologia, dessa forma: 

 

[...] tornou-se especialmente apta a desempenhar seu primeiro e principal papel 
social: descobrir os mais e os menos aptos a trilhar “a carreira aberta ao talento” 
supostamente presente na nova organização social e assim colaborar, de modo 
importantíssimo, com a crença na chegada de uma vida social fundada na justiça. 
Entre as ciências que na era do capital participaram do ilusionismo que escondeu as 
desigualdades sociais, historicamente determinadas, sob o véu de supostas 
desigualdades pessoais, biologicamente determinadas, a psicologia certamente 
ocupou posição de destaque (PATTO, 1999, p. 58, grifo da autora). 

 

A principal herança da Primeira República deixada ao pensamento brasileiro no que se 

refere à escolarização, de acordo com Patto (1999), foi a tradução pedagógica do liberalismo, 

pois ao evocar os princípios liberais na constituição de uma nova escola, trouxe a esperança 

de uma sociedade igualitária, que determinava os lugares sociais a partir das desigualdades 

pessoais. 

A autora considera os anos de 1920 como marcos na história da educação brasileira, 

não por mudanças qualitativas, mas pela intensa movimentação intelectual em torno da 

questão do ensino: 

 

As reformas educacionais planejadas nesta época – a de Sampaio Dória, em São 
Paulo (1920), a de Lourenço Filho, no Ceará (1923), a de Anísio Teixeira, na Bahia 
(1925), a de Mario Casassanta, em Minas Gerais (1927), a de Fernando de 
Azevedo, no Distrito Federal (1928) e a de Carneiro Leão, em Pernambuco (1928) 
– apesar das diferenças que continham, pelo menos em parte devido à própria 
diversidade de formação intelectual de seus líderes, basearam-se todas nos 
princípios do movimento educacional europeu e norte-americano iniciado no século 
anterior e que se tornou conhecido como movimento da Escola Nova. No âmbito do 
surto liberal e da movimentação política reformista que ocorria no país, os 
pressupostos desta nova pedagogia encontraram terreno propício à sua divulgação. 
Por conceberem a escola como uma instituição de vanguarda nas mudanças sociais 
democratizantes, os educadores estrangeiros responsáveis pelo movimento 
escolanovista só poderiam encontrar acolhida num país no qual a idéia de 
democracia, em sua acepção burguesa, tornara-se verdadeira obsessão entre os 
descontentes com a correlação de forças existente dentro da própria classe 
dominante (PATTO, 1999, p. 82-83).  
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Apesar das várias reformas educacionais empreendidas no país, apesar do entusiasmo 

pela educação e do otimismo pedagógico, a autora afirma que não ocorreram mudanças 

significativas no panorama escolar brasileiro: as oportunidades de educação escolar das 

classes populares continuavam muito pequenas. 

Desse modo, os precursores da teoria escolanovista tinham o intuito de democratizar o 

ensino, voltando suas preocupações para os métodos pedagógicos, ou seja, para as formas de 

ensinar. O indivíduo e seus processos de aprendizagem, na origem do movimento da Escola 

Nova, interessavam apenas como base para o estudo de novos métodos de ensino ou na 

medida em que facilitavam uma tarefa pedagógica e não como causa das dificuldades de 

aprendizagem. 

As diferenças individuais infantis, se corretamente compreendidas, possibilitariam 

melhorias no processo de alfabetização, caso um exame científico fosse realizado, para 

determinar a prontidão para aprender a ler e escrever. Como ressaltado por Patto (1999), o 

intuito primeiro da Escola Nova não era justificar as desigualdades sociais por meio das 

diferenças individuais; tratava-se, ao contrário, de democratizar o acesso à escola, ampliando 

o acesso à alfabetização. No entanto, a psicologia científica nasce no seio da ideologia da 

racionalidade tecnológica e, por isso, não sairia imune dessa relação. 

A psicologia e a pedagogia se encontram, inicialmente, numa relação de 

complementaridade, de acordo com a autora, pois a primeira tenta decifrar a natureza da 

mente humana e a segunda se propõe a ensinar considerando esta natureza, sem que houvesse 

preocupação com explicações para o fracasso escolar com base em causas situadas no aluno. 

As considerações de Lourenço Filho (1930/2002) ilustram as afirmações de Nagle 

(1974) e Patto (1999). Principal representante do escolanovismo no Brasil, Lourenço Filho 

(2002) explica que até o século XVIII não havia necessidade de educação escolar, já que a 

maior parte das crianças, quando jovens, reproduzia as funções sociais e profissionais de seus 

pais. Isso era determinado na própria comunidade, sem necessidade de escolarização. A partir 

de meados do século XIX, todavia, as inovações nos modos de produção da indústria exigem 

formação escolar não só para pequenos grupos de crianças e jovens, mas para a maior parte da 

população. Assim, as transformações da vida política e econômica dispararam mudanças na 

estrutura escolar, uma vez que o trabalho nas indústrias deslocou as pessoas do campo para as 

cidades, gerando até mesmo preocupações higiênicas com a multiplicação do contingente 

populacional. Por isso, o ensino tornou-se um instrumento de construção política e social. 

O autor analisa que, apesar das intensas transformações políticas e das novas 

necessidades econômicas que contribuíram para o aumento do número de escolas já no século 
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XIX na maioria dos países, a organização escolar e os procedimentos didáticos continuavam 

os mesmos e não apenas as técnicas, mas os objetivos do trabalho escolar deveriam ser 

alterados. Dessa maneira, a expressão escola nova adquire sentido amplo, vinculado a um 

novo tratamento dos problemas da educação em geral.  

O intuito da escola nova era realizar uma revisão crítica dos meios ou recursos 

tradicionais de ensino, levando em consideração o desenvolvimento individual de capacidades 

e aptidões. As investigações sistemáticas sobre a infância, que surgem apenas no século XIX, 

mudaram o foco: da pedagogia tradicional que se ocupava do ato de ensinar, passou-se ao 

entendimento do ato de aprender. A escola nova, assim: 

 

Não se refere a um só tipo de escola, ou sistema didático determinado, mas a todo 
um conjunto de princípios tendentes a rever as formas tradicionais do ensino. 
Inicialmente, esses princípios derivaram de uma nova compreensão de necessidades 
da infância, inspirada em conclusões de estudos da biologia e da psicologia. Mas 
alargaram-se depois, relacionando-se com outros muito numerosos, relativos às 
funções da escola em face de novas exigências, derivadas de mudanças da vida 
social (LOURENÇO FILHO, 2002, p. 58). 

 

As primeiras escolas novas, com essa denominação, segundo o autor, surgiram em 

instituições privadas na Inglaterra, França, Suíça, Polônia e Hungria, depois de 1880. O 

movimento toma fôlego na Europa com a criação de institutos de pesquisa e com a 

investigação pedagógica sistemática que possibilitaram melhor conhecimento sobre o homem, 

seu desenvolvimento e crescimento e, posteriormente, formas de integração das novas 

gerações com seus grupos culturais. 

 Tendo como lemas uma escola centrada na criança e uma escola centrada na 

comunidade, a educação escolar visava à compreensão da relação indivíduo-grupo. De acordo 

com Lourenço Filho (2002), para atingir esse objetivo foram formulados alguns princípios 

gerais da escola nova: 1. respeito à personalidade do educando, que deverá dispor de 

liberdade; 2. compreensão funcional do processo educativo, sob os aspectos individual e 

social; 3. compreensão da aprendizagem simbólica em situações da vida social; 4. 

compreensão de que as características de cada indivíduo são variáveis, segundo a cultura da 

família, seus grupos de vizinhança, de trabalho, recreação, vida cívica e religiosa. 

Desse entendimento sobre os princípios que deveriam organizar as instituições que 

tentassem se adequar aos objetivos da escola nova, vê-se, no período de 1920 a 1930, um 

crescimento dos estudos voltados para a temática:  
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Em tal fase de entusiasmo, prolongada até 1930, deu-se grande desenvolvimento 
aos sistemas públicos de educação em muitos países e, na maioria deles, 
introduziram-se princípios e práticas da educação renovada no ensino público; 
manifestou-se crescente interesse pelos estudos de biologia e psicologia da infância 
e adolescência, bem como dos instrumentos de melhor avaliação das capacidades e 
condições da aprendizagem, e da função dos programas de ensino. Ao mesmo 
tempo mais profunda consciência passou a ser tida dos objetivos sociais da escola, 
impondo uma reforma dos sistemas de ensino tendente a solver problemas da 
saúde, de ajustamento à família e ao trabalho, com a criação correlata de 
instituições auxiliares da escola (LOURENÇO FILHO, 2002, p. 69). 

 

O autor ressalta que uma nova pedagogia que intencionava criticar e alterar os 

modelos da escola tradicional só foi desenvolvida em função das grandes mudanças sociais 

que ocorreram no século XX, especialmente em função das duas guerras mundiais. O 

contínuo progresso das ciências, letras e artes, presente nas mais cultas nações da Europa, não 

foi suficiente para barrar o extermínio/genocídio em massa. Desse modo, com o desequilíbrio 

social, econômico, político e cultural pós-guerras, as escolas começaram a ser vistas como 

instituições que poderiam propagar a paz. Viveu-se um tempo de fé na educação. Mas a 

escola liberal encontrou entraves, especialmente durante a Segunda Guerra, em regimes 

totalitários, uma vez que preconizava uma exaltação individualista e princípios que se 

fundamentavam no livre desenvolvimento de cada um, segundo o autor. Cabe dizer, todavia, 

que embora as escolas não consigam, satisfatoriamente, formar indivíduos democráticos, isso 

não implica que seu trabalho nesse sentido seja inócuo. 

Lourenço Filho (2002) considera que a escola poderia mover as nações para um estado 

de paz, mas as guerras demonstraram que ela podia servir tanto para a paz e libertação da 

humanidade, como também para a submissão de um povo. Por isso, enfatiza que a escola não 

é independente do ambiente e da vida política: 

 

A renovação escolar de nosso tempo partiu de mais aprofundada investigação sobre 
a natureza do homem e suas condições de formação individual, para ampliar-se 
numa compreensão das formas de existência coletiva, mais favoráveis a esse 
objetivo fundamental. São muito recentes as descobertas sobre a hereditariedade, a 
transmissão das doenças, a evolução econômica e social do homem, as condições 
enfim de ajustamento normal e anormal. Para boa compreensão das condições e 
recursos da pedagogia atual, será necessário, pois, que se refiram tais descobertas, 
examinando-se a influência que tiveram, e que continuam a ter, na elaboração das 
bases técnicas do ensino e da ação educativa, em geral (LOURENÇO FILHO, 
2002, p. 78). 

 

Para o autor, as investigações objetivas da psicologia voltadas ao estudo da infância, 

permitiram que ela deixasse de ser um conjunto de doutrinas arbitrárias alcançando um 

patamar científico. Esses novos conhecimentos interessavam à educação, já que 

fundamentavam modos de fazer no domínio da aplicação técnica. As relações entre psicologia 
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e educação, desse modo, são compreensíveis, pois, as soluções práticas da educação 

dependem dos estudos dos fatos psicológicos: 

 

[...] Quanto às técnicas educativas, bastará lembrar que todas partem da idéia de 
uma interferência nas formas de sentir, pensar ou agir do educando – seja para 
acentuá-las ou reforçá-las ou, ao contrário, alterá-las, contê-las ou combiná-las em 
novos padrões. A intenção de educar pressupõe a possibilidade de modificar o 
comportamento do educando, e a idéia correlativa de que nele existe plasticidade, 
cujas condições hão de ser conhecidas para que os procedimentos didáticos nelas se 
apóiem. [...] as técnicas de educar repousam sempre nas noções que tenhamos 
acerca da vida psicológica do educando (LOURENÇO FILHO, 2002, p. 112, grifo 
do autor).  

 

O reconhecimento da especificidade psicológica da criança é um mérito, segundo 

Patto (1999), da Escola Nova. A “psicologização” das dificuldades de aprendizagem não era 

inerente ao escolanovismo em seus pressupostos filosóficos e pedagógicos que buscavam 

definir uma pedagogia de acordo com a natureza humana. 

Com os estudos da psicologia como ciência experimental e diferencial, as propostas da 

Escola Nova passam a dar ênfase às potencialidades dos educandos a partir de suas diferenças 

quanto à capacidade de aprender. Essa relação entre psicologia e pedagogia originou a 

redução psicológica das explicações das dificuldades de aprendizagem imposta aos meios 

educacionais: 

 

Tudo indica que, ao hipertrofiar-se em suas relações com a pedagogia, a psicologia 
produziu duas distorções na proposta escolanovista original: de um lado, 
enfraqueceu a idéia revolucionária e enriquecedora de levar em conta, no 
planejamento educacional, as especificidades do processo de desenvolvimento 
infantil enquanto procedimento fundamental ao aprimoramento do processo de 
ensino, substituindo-a pela ênfase em procedimentos psicométricos freqüentemente 
viesados e estigmatizadores que deslocaram a atenção dos determinantes 
propriamente escolares do fracasso escolar para o aprendiz e suas supostas 
deficiências; de outro, propiciou uma apropriação do ideário escolanovista no que 
ele tinha de mais técnico, em detrimento da dimensão de luta política pela 
ampliação da rede de ensino fundamental e por sua democratização que o 
movimento também continha (PATTO, 1999, p. 88-89).   

 

 Conforme descrição de Nagle (1974), nos anos de 1920 aparecem, pela primeira vez, 

certas disciplinas no ensino normal, compondo as chamadas “ciências da educação”, como 

biologia educacional, história da educação, psicologia, pedagogia experimental e sociologia 

educacional. Destaca-se a importância dada à psicologia, que forneceria os instrumentos 

“científicos” para psicologizar o processo de escolarização: 

 

[...] a psicologia aparece, muitas vezes, como o principal domínio científico que 
fornece os recursos para transformar a escolarização numa técnica altamente 
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racionalizada e, assim, libertá-la de uma série de concepções errôneas, segundo as 
quais a tarefa educativa é, exclusivamente, questão de tato, de dom, de intuição, de 
prática, de vocação; com efeito, é por meio dos estudos psicológicos que se 
conhece a natureza da criança, a dinâmica dos seus interesses e desejos, as leis do 
seu crescimento mental, as suas tendências (NAGLE, 1974, p. 247). 

 

 O autor avalia que os ambientes escolares se transformam de maneira intensa já que, 

para desenvolver integralmente a personalidade do aluno, também é necessário modificar o 

papel do educador, os métodos e técnicas de ensino, o currículo escolar e a própria noção de 

aprendizagem.  

A subordinação da educação à psicologia já se fazia presente desde o início do século 

XX. Destacamos o impacto da psicologia científica para uma tecnologia da educação, nas 

palavras de Lourenço Filho (2002, p. 114): 

 

[...] Quaisquer que sejam as concepções filosóficas e sociais da educação, ou 
qualquer que seja a visão dos fins possíveis ou julgados possíveis na formação 
humana, um denominador comum existe: é o de que podemos alterar, fazer variar 
ou modificar o comportamento e a experiência do educando, no sentido de 
objetivos que tenhamos como úteis, justos ou necessários. Cabendo à psicologia, e 
não a outro ramo de estudos, a investigação de tais problemas, segue-se que o 
adiantamento das formas gerais da ação educativa dependerá do progresso dessa 
disciplina, embora, é certo também, não apenas dele (LOURENÇO FILHO, 2002, 
p. 114, grifo do autor). 

 

As mudanças nos diferentes âmbitos do sistema educacional descritas por Nagle 

(1974) operam a partir de dispositivos psicológicos essenciais para o entendimento sobre a 

criança que se pretende “modificar”, conforme menciona Lourenço Filho (2002). 

Assim, as relações entre psicologia e pedagogia perpassam e constituem a própria 

construção de um ideário pedagógico brasileiro que fundamentará não apenas os modelos 

pedagógicos vigentes a cada período, como também as propostas para a formação de 

professores no país. Tais relações se originam e se confundem com o nascimento da 

psicologia científica. Mas, que psicologia é essa? O que ela oferece à educação? 

 

* 

 

Com as novas características das condições de trabalho da sociedade industrial, 

segundo Patto (1984), também são necessárias novas aptidões e traços de personalidade para 

garantir a eficiência das empresas. A psicologia oferece, com base nos estudos experimentais 

sobre os fenômenos psíquicos, possibilidades de selecionar e orientar mão-de-obra para o 

trabalho, assim como definir e mensurar as capacidades intelectuais indispensáveis para a 
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aprendizagem. A ciência psicológica disponibiliza saberes e instrumentos para garantir a 

adaptação dos indivíduos à nova ordem social.  

 A autora destaca as contribuições de Francis Galton e Binet para a pesquisa e 

mensuração das faculdades mentais, a fim de promover a orientação e seleção escolar e 

profissional. Situa a gênese da psicologia escolar em 1884, com os trabalhos de Galton em 

seu laboratório de psicometria em Londres, cujos estudos eram voltados para a mensuração 

das diferenças individuais. Ele criou instrumentos de medida da inteligência e da 

personalidade, precursores daqueles utilizados nas escolas e nas fábricas, levando o conceito 

biológico de adaptação para o universo da psicologia. 

 Já a primeira escala métrica da inteligência infantil foi elaborada em 1905, na França, 

por Binet e Simon. Ainda que não tenha sido a finalidade de Binet, seus procedimentos são 

utilizados durante todo o século XX para classificar os indivíduos e, de certo modo, justificar 

sua distribuição em classes sociais. A psicometria, de acordo com Patto (1984), foi o primeiro 

método da psicologia escolar, do qual os psicólogos ainda não se libertaram. Os testes, desde 

sua origem, desempenham a função de explicar a existência de bons e maus alunos, de 

normais e deficientes. 

A principal inovação de Binet, aperfeiçoada pelo psicólogo americano C. M. Terman, 

conforme análise de Patto (1984), foi o desenvolvimento de testes para calcular o Quociente 

Intelectual (QI) a fim de medir as aptidões humanas. Baseando-se num critério numérico e 

objetivo, os testes de QI, maior sucesso da psicologia, permitiam classificar os indivíduos. 

Como as medidas de inteligência sofrem influência do evolucionismo darwiniano, a 

inteligência é vista como geneticamente determinada, um atributo fixo. Os diferentes tipos de 

testes psicológicos tinham por finalidade: 

 

[...] classificar, selecionar, prever a adaptabilidade ou o potencial de desajustamento 
dos indivíduos às diversas funções (e, portanto, sua capacidade produtiva), explicar 
o insucesso escolar, profissional e social e garantir, assim, a crença no mito da 
igualdade de oportunidade (PATTO, 1984, p. 98). 

 

Além da psicologia clínica, segundo a autora, chegam às escolas princípios de 

psicologia da aprendizagem, do desenvolvimento e da motivação para aumentar sua eficácia, 

de tal forma que a primeira função dos psicólogos nas escolas é de medir habilidades, 

classificar crianças quanto à aprendizagem, determinando seu progresso nos graus escolares, 

especialmente utilizando como recursos os testes de inteligência e de prontidão. Das 

diferentes funções assumidas pelos psicólogos, a mais importante, sem dúvida, foi a de 
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determinar parâmetros de normalidade, através de variadas atividades como diagnóstico 

educacional, recuperação educacional, diagnóstico de personalidade e tratamento psicológico. 

“[...] É a ‘psicologização’ da escola levada ao extremo; uma vez efetivada, passa a ocultar a 

natureza social e política de uma ampla gama de problemas sobre os quais incide, com todo o 

poder que sua cientificidade lhe outorga” (PATTO, 1984, p. 109). 

A suposta objetividade da psicologia que se afastara das doutrinas arbitrárias, 

conforme expressão de Lourenço Filho (2002), e promovera o entendimento das 

características intelectuais e de inteligência infantis não caíram em terreno infértil. Ideias, 

conceitos, técnicas, isto é, um conjunto de conhecimentos, não são abstraídos de sua realidade 

social. São produtos dela. A democratização de uma escola que tem por finalidade selecionar 

e adaptar os indivíduos a uma nova ordem social depende de conhecimentos científicos que os 

justifiquem, num tempo em que a ciência é a lei e a formação reduz-se a adquirir saberes que 

permitam ajustar-se. 

 A psicologização da escola afinada às propostas escolanovistas teriam se perpetuado 

durante todo o século XX, intensificando-se numa sociedade em que persiste a 

irracionalidade, a não-razão, a valorização técnica, a utilidade do conhecimento e, 

consequentemente, a deformação intelectual. Tal reducionismo será analisado também na 

produção de conhecimento científico sobre formação de professores em sua relação com a 

Psicologia, de acordo com as finalidades desta pesquisa. Antes, porém, torna-se 

imprescindível percorrer o caminho dos estudos atuais sobre a formação docente e seu vínculo 

com os saberes psi. 

  

2.2 A formação de professores no Brasil: a prática docente em foco  

 

 A inserção de conhecimentos psicológicos nos currículos de Pedagogia, assim como o 

ensino de Psicologia a futuros professores, têm sido analisados dentro do conjunto mais 

amplo de discussões sobre a própria constituição das Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

curso de Pedagogia, implementadas em 2006, e também sobre o caráter dessa disciplina na 

preparação para a docência.  

 Investigações atuais relativas à (re) definição do campo de estudo e de atuação do 

pedagogo remetem-nos à história do estabelecimento dos cursos de graduação em Pedagogia 

no Brasil em 1939, bem como às transformações ocorridas nas diretrizes durante todo o 

século XX. Nesse cenário têm sido desenvolvidas pesquisas sobre o lugar da Psicologia nos 

cursos de Pedagogia e nas demais licenciaturas. 
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 A partir da descrição das análises realizadas por autores que se ocupam tanto da 

preparação para o magistério quanto do estudo sobre o lugar e/ou a função da Psicologia nesse 

processo, serão abordadas as relações entre Psicologia e Pedagogia, especialmente no âmbito 

da graduação, a fim de fornecer elementos para a reflexão a respeito do conhecimento que 

tem sido produzido atualmente sobre formação de professores em seu vínculo com a 

Psicologia.  

 Optamos por um levantamento bibliográfico sobre as relações entre Psicologia e 

formação de professores nos espaços de formação inicial, pois não foram encontradas, nas 

bases de dados nacionais disponíveis para acesso público que consultamos9, investigações que 

tratem especificamente da inserção de saberes psicológicos na produção de conhecimento 

científico sobre formação docente. 

 A seguir, apresentaremos as principais conclusões de alguns pesquisadores que têm 

examinado o currículo dos cursos de Pedagogia, bem como a inclusão da Psicologia na 

formação de professores.  

  

2.2.1 Os processos de formação docente sob a lupa científica 

 

 A preparação para o magistério, no Brasil, especialmente a partir da criação dos 

primeiros cursos de Pedagogia em 1939, revela preocupação com as dimensões teóricas e 

práticas tanto dos processos de formação quanto da atuação profissional específica do 

pedagogo e do professor de educação infantil e das séries iniciais do ensino fundamental. Os 

estudos sobre a temática, como analisaremos a seguir, em geral discutem a dicotomia 

bacharelado x licenciatura expressa também nas contradições e ambivalências entre teoria x 

prática. Em geral, ainda que tentem superar as incoerências da formação docente que 

denunciam, os autores apontam caminhos que (re) produzem a questão inicial: formação 

teórica x prática pedagógica. Os saberes psicológicos também se inserem nessa problemática 

e, na maioria das vezes, estão associados à prática pedagógica, ainda que pretendam 

constituir-se como fundamento teórico que a subsidie. 

 Analisando os aspectos históricos e teóricos da formação de professores na sociedade 

brasileira, Saviani (2009) afirma que a questão da formação docente exigiu uma estrutura 

institucional apenas no século XIX, após a Revolução Francesa, quando a instrução popular 

passa a ser um problema para os estados. A criação das Escolas Normais nasce dessa 

                                                
9 Foram consultados o banco de teses e dissertações da Universidade de São Paulo, revistas brasileiras de 
educação e de psicologia. 
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necessidade; a primeira foi criada em Paris em 1795. No Brasil, de acordo com o autor, pensa-

se de forma explícita sobre a formação de professores após a Independência, quando surge, 

em decorrência das alterações econômicas e sociais, a preocupação com a instrução popular. 

 Saviani (2009) considera em suas análises seis períodos que compõem o processo de 

formação docente no Brasil: 

 

1. De 1827 a 1890, período caracterizado por aquilo que o autor denomina “ensaios 

intermitentes de formação de professores”, no qual se institui o dispositivo da Lei das 

Escolas de Primeiras Letras que obrigava os professores a custear sua própria 

instrução; 

 

2. De 1890 a 1932, quando ocorre o estabelecimento e a expansão das Escolas Normais, 

cuja referência é a reforma paulista da Escola Normal e a criação da escola-modelo. 

Saviani (2009, p. 145) assim se pronuncia: 

 

A reforma foi marcada por dois vetores: enriquecimento dos conteúdos curriculares 
anteriores e ênfase nos exercícios práticos de ensino, cuja marca característica foi a 
criação da escola-modelo anexa à Escola Normal – na verdade a principal inovação 
da reforma. Assumindo os custos de sua instalação e centralizando o preparo dos 
novos professores nos exercícios práticos, os reformadores estavam assumindo o 
entendimento de que, sem assegurar de forma deliberada e sistemática por meio da 
organização curricular a preparação pedagógico-didática, não se estaria, em sentido 
próprio, formando professores. 
 

3. De 1932 a 1939, período que tem como marcos as reformas de Anísio Teixeira no 

Distrito Federal, em 1932, e de Fernando de Azevedo em São Paulo, em 1933. Aqui 

estão presentes os princípios da Escola Nova, especialmente na reforma instituída por 

Anísio Teixeira, que pretendeu transformar a Escola Normal em Escola de 

Professores. Nessa época as exigências da pedagogia consistiam em se firmar como 

um conhecimento de caráter científico. A reforma trouxe alterações no currículo que 

incluía, já no primeiro ano de formação, as seguintes disciplinas: 

 

1) biologia educacional; 2) sociologia educacional; 3) psicologia educacional; 4) 
história da educação; 5) introdução ao ensino, contemplando três aspectos: a) 
princípios e técnicas; b) matérias de ensino abrangendo cálculo, leitura e 
linguagem, literatura infantil, estudos sociais e ciências naturais; c) prática de 
ensino, realizada mediante observação, experimentação e participação. Como 
suporte ao caráter prático do processo formativo, a escola de professores contava 
com uma estrutura de apoio que envolvia: a) jardim de infância, escola primária e 
escola secundária, que funcionavam como campo de experimentação, demonstração 
e prática de ensino; b) instituto de pesquisas educacionais; c) biblioteca central de 
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educação; d) bibliotecas escolares; e) filmoteca; f) museus escolares; g) 
radiodifusão (SAVIANI, 2009, p. 145-146, grifo nosso). 

 

4. De 1939 a 1971, quando se organizam e são implantados os Cursos de Pedagogia e de 

Licenciatura e se consolida o modelo das Escolas Normais. A formação de professores 

em nível superior passa a vigorar a partir de 1934, quando o Instituto de Educação 

paulista é incorporado à Universidade de São Paulo. Institui-se o famoso esquema 

3+1, adotado nos cursos de Pedagogia e nos de licenciatura, que correspondia a três 

anos de bacharelado e mais um ano de formação didática para preparar o licenciado, 

conforme aponta Lima (2002). Saviani (2009), referindo-se a esse esquema, ressalta 

que por meio dele perdeu-se a referência de origem dos cursos de formação que eram 

as escolas experimentais, que pretendiam dar caráter científico a esse processo. 

Dispensando a exigência de escolas-laboratório: 

 

[...] os cursos de licenciatura resultaram fortemente marcados pelos conteúdos 
culturais-cognitivos, relegando o aspecto pedagógico-didático a um apêndice de 
menor importância, representado pelo curso de didática, encarado como uma mera 
exigência formal para a obtenção do registro profissional de professor. O curso de 
Pedagogia, à semelhança do que ocorreu com os cursos normais, foi marcado por 
uma tensão entre os dois modelos. Embora seu objeto próprio estivesse todo ele 
embebido do caráter pedagógico-didático, este tendeu a ser interpretado como um 
conteúdo a ser transmitido aos alunos antes que como algo a ser assimilado teórica 
e praticamente para assegurar a eficácia qualitativa da ação docente. 
Consequentemente, o aspecto pedagógico-didático, em lugar de se constituir em um 
novo modelo a impregnar todo o processo da formação docente, foi incorporado 
sob a égide do modelo dos conteúdos culturais-cognitivos (SAVIANI, 2009, p. 
147). 

 

5. De 1971 a 1996, período em que ocorre a substituição da Escola Normal pela 

Habilitação Específica do Magistério. Ela foi organizada em duas modalidades: uma 

com duração de três anos (2.200 horas), que habilitava a lecionar até a 4ª. série, e outra 

com quatro anos de duração (2.900 horas) habilitando ao magistério até a 6ª. série do 

antigo 1º. grau. Institui-se a separação entre Educação Infantil e Ensino Fundamental 

na formação docente. Com o problema da instrução em larga escala, os estados viram-

se diante da questão de formar também em larga escala os docentes. Desse modo, 

ficou a cargo das Escolas Normais, de nível médio, a formação de professores 

primários e a cargo do ensino superior a preparação dos docentes secundários. Para 

sanar a precariedade da formação instaurada nessa época, Saviani (2009) destaca que 

foram criados os Centros Específicos de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério 

(CEFAMS) em 1982, que correspondiam ao curso do antigo segundo grau. Lima 
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(2002) acrescenta que a regulamentação específica desse período inaugurou também a 

habilitação profissional; nela, o aluno, durante a formação, optava por uma 

especialização dentre as seguintes alternativas: administração escolar, supervisão 

escolar, inspeção escolar e ensino de disciplinas e atividades práticas dos cursos 

normais. Para a autora, esse esquema inviabilizou a noção de conjunto da situação 

educacional, priorizando a formação do técnico educacional. Na década de 1990 surge 

um movimento na contramão dessa proposta em favor da docência como característica 

principal da formação do pedagogo; 

 

6. De 1996 a 2006, segundo Saviani (2009), criam-se os Institutos Superiores de 

Educação, as Escolas Normais Superiores e o novo perfil do Curso de Pedagogia. Em 

1996, com a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, permite-se a 

formação docente em institutos superiores de educação, promovendo um ensino mais 

barato de curta duração, correspondente ao nível superior. O autor considera que o 

aligeiramento preconizado na LDB também atinge as novas diretrizes curriculares 

para o curso de Pedagogia homologadas em abril de 2006. Lima (2002) questiona: 

Como garantir a qualidade da formação se ela é possível, a partir da regulamentação 

vigente, dentro e fora das universidades? 

 

Ao descrever e analisar o processo de formação docente no Brasil no período de 1827 

a 2006, Saviani (2009, p. 148) sintetiza: 

 

Como conclusão desse rápido escorço histórico constatamos que, ao longo dos 
últimos dois séculos, as sucessivas mudanças introduzidas no processo de formação 
docente revelam um quadro de descontinuidade, embora sem rupturas. A questão 
pedagógica, de início ausente, vai penetrando lentamente até ocupar posição central 
nos ensaios de reformas da década de 1930. Mas não encontrou, até hoje, um 
encaminhamento satisfatório. Ao fim e ao cabo, o que se revela permanente no 
decorrer dos seis períodos analisados é a precariedade das políticas formativas, 
cujas sucessivas mudanças não lograram estabelecer um padrão minimamente 
consistente de preparação docente para fazer face aos problemas enfrentados pela 
educação escolar em nosso país. 

 

Podemos acrescentar que também é constante nos períodos destacados por Saviani 

(2009) um processo de estruturação da formação de professores fundamentado na tradicional 

dicotomia entre teoria e prática. Ora uma ou outra são privilegiadas, o que parece dificultar o 

estabelecimento do magistério como profissão intelectual. 
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Analisando as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para o curso de Pedagogia, 

pós LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional aprovada em 1996), Scheibe 

(2007) aborda a docência como fundamento do curso, a fim de superar a separação entre 

licenciatura e bacharelado. A autora discute as conquistas alcançadas desde a década de 1990, 

quando se pensou sobre a reformulação curricular do curso de Pedagogia, das quais fizeram 

parte importantes associações e grupos sociais voltados para a valorização da profissão 

docente. 

 As atuais diretrizes para o curso de Pedagogia foram definidas recentemente pela 

Resolução n.1, de 15 de maio de 2006, do Conselho Nacional de Educação (CNE). Nelas não 

estão estabelecidas, segundo a autora, disciplinas ou carga horária para a constituição de um 

currículo, ao contrário, estão definidas orientações para a elaboração dos programas, 

indicando áreas do conhecimento que devem ser contempladas. O curso de Pedagogia destina-

se, na presente formulação, à formação de professores para a educação infantil e os anos 

iniciais do ensino fundamental. Pretende, além disso, desenvolver competências voltadas para 

o ensino nos cursos de nível médio, na modalidade normal, ensino na educação profissional 

na área de serviços e apoio escolar, atividades de organização e gestão educacionais e 

atividades de produção e difusão do conhecimento científico-tecnológico do campo 

educacional. A partir da nova resolução, o curso passa a ter 3200 horas, ao invés de 2800 

horas, conforme configuração anterior. 

 Ao retomar e discutir o caminho histórico percorrido pelos que lutaram para a 

reestruturação do curso de Pedagogia, Scheibe (2007) avalia que a LDB fortaleceu os 

Institutos Superiores de Educação que ofereciam cursos baratos de curta duração. A fim de 

analisar a estrutura curricular do curso de Pedagogia, foi instituída, em 1997, uma Comissão 

de Especialistas de Ensino de Pedagogia com o intuito de estabelecer critérios unificadores ou 

uma base comum nacional que orientasse a elaboração dos cursos que formavam profissionais 

da educação. Mas, apenas em 1999, a comissão conseguiu organizar uma proposta de 

diretrizes curriculares para o curso de Pedagogia, já que anteriormente suas reivindicações 

junto ao Conselho Nacional de Educação não foram atendidas. 

 O principal aspecto ressaltado pela comissão, segundo a autora, foi a necessidade de 

superação da clássica dicotomia entre licenciatura e bacharelado presente nas configurações 

anteriores do curso de Pedagogia, já que o curso estrutura-se como licenciatura – porque 

forma profissionais da educação – e como bacharelado – porque forma educadores, cientistas 

da educação –. Assim, a organização curricular proposta definiu como princípios a docência 
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como base da formação e a flexibilização do currículo com o objetivo de contemplar a 

diversidade da realidade educacional brasileira. Contaria com três grandes núcleos: 

 

1. Conteúdos básicos: articuladores da relação teoria e prática, referentes aos 
contextos a. histórico e sociocultural, compreendendo os fundamentos filosóficos, 
históricos, políticos, econômicos, sociológicos, psicológicos e antropológicos; b. da 
educação básica, compreendendo estudos dos conteúdos curriculares da educação 
básica, os conhecimentos didáticos, o estudo dos processos de organização do 
trabalho pedagógico e o estudo das relações entre educação e trabalho; c. do 
exercício profissional em âmbitos escolares e não-escolares, articulando saber 
acadêmico, pesquisa e prática educativa. 
2. Estudos de aprofundamento e/ou diversificação da formação: referem-se “à 
diversificação da formação do pedagogo [que] é desejável para atender às 
diferentes demandas sociais e para articular a formação aos aspectos inovadores 
que se apresentam no mundo contemporâneo” (Comissão de Especialistas, 1999, 
p.3). Propõe ainda o aprofundamento de conteúdos da educação básica ou o 
oferecimento de conteúdos voltados às áreas de atuação profissional priorizadas nos 
projetos das IES. 
3. Estudos independentes: realizados mediante monitorias e estágios, programas de 
iniciação científica, estudos complementares, cursos em áreas afins, integração com 
cursos seqüenciais correlatos à área, participação em eventos científicos do campo 
da educação, entre outros (SHEIBE, 2007, p. 51-52, grifo nosso). 

 

 Com tal estrutura, a comissão entendeu, segundo a autora, que haveria integração entre 

o conhecimento do aluno e seu campo profissional, além da iniciação à ciência e à pesquisa e 

iniciação profissional a partir dos estágios supervisionados. Entretanto, no período de maio de 

1999 a abril de 2005, não houve qualquer manifestação ou apreciação por parte do MEC e do 

CNE sobre a proposta elaborada pela Comissão de Especialistas de Ensino de Pedagogia, a 

partir das contribuições dos diferentes segmentos e associações envolvidos com a educação. 

 Depois de muitos anos de espera e de fortes pressões das comunidades acadêmica e 

educacional, de acordo com a autora, o Conselho Nacional de Educação divulgou em 17 de 

março de 2005 uma minuta de Resolução das Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos 

de graduação em Pedagogia, definindo-os como licenciatura para a Educação Infantil ou para 

as Séries Iniciais do Ensino Fundamental, de forma desintegrada. O documento foi rejeitado 

pela comunidade acadêmica que se posicionava favorável a um curso que integrasse 

licenciatura e bacharelado na formação do pedagogo, sem habilitações. As principais críticas 

do movimento ao documento de 2005 do CNE foram: 

 

A proposição de um bacharelado pós-licenciatura, com a duração de 800 horas, 
apostilado ao diploma, “visando ao adensamento em formação científica”, 
representa clara desvalorização da formação para a docência, cuja capacitação, 
alijada “do adensamento teórico”, da pesquisa e da produção de conhecimento, que 
deveria ser sua base, reduz-se, então, ao pragmatismo da docência para as séries 
iniciais da educação fundamental ou para a educação infantil, aprofundando a 
dicotomia entre teoria e prática (SCHEIBE, 2007, p. 54-55). 
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 A resolução n.1, de 15 de maio de 2006, do Conselho Nacional de Educação, então, 

deixou as habilitações em Educação Infantil e Ensino Fundamental para a formação nos 

Cursos Normais Superiores, e enfatizou a licenciatura nos cursos de Pedagogia. Trata-se de 

um avanço, de acordo com a autora, ao mesmo tempo que não contempla todas as exigências 

das comunidades acadêmica e educacional, que propunham a integração entre licenciatura e 

bacharelado. Este se tornou secundário nas atuais diretrizes que dão ênfase à formação do 

licenciado em pedagogia e não à formação do pedagogo. Para a autora, há princípios de 

natureza epistemológica considerados fundamentais à formação dos profissionais da educação 

que não foram contemplados nas diretrizes atuais porque não integram a licenciatura e o 

bacharelado:  

 

A docência como base, tanto da formação quanto da identidade dos profissionais da 
educação, insere-se na sua compreensão como ato educativo intencional voltado 
para o trabalho pedagógico escolar ou não-escolar. A prática docente, portanto, é 
assumida como eixo central da profissionalização no campo educacional, 
mobilizadora da teoria pedagógica. A unidade entre licenciatura e bacharelado nos 
cursos de Pedagogia relaciona-se diretamente com a idéia da docência como fulcro 
do processo formativo dos profissionais da educação, dando suporte conceitual e 
metodológico para a união entre teoria e prática (SCHEIBE, 2007, p. 59-60). 

 

 A unidade licenciatura-bacharelado pode eliminar a separação teoria-práxis? Ter a 

docência como eixo norteador da formação une os pólos cindidos? Tal cisão entre pensamento 

e ação pode ser superada por reestruturações curriculares somente? 

 Os cursos de Pedagogia, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais, hoje, são 

definidos como uma licenciatura para a docência polivalente para a educação/escolarização de 

zero a dez anos. Já os Cursos Normais Superiores abrangem duas habilitações: uma para a 

educação infantil e outra para os anos iniciais do ensino fundamental. A autora conclui que o 

desafio atual é não ceder à incorporação da racionalidade técnica ou do praticismo pedagógico 

presentes nas propostas oficiais da reforma educacional, na qual o conhecimento vincula-se 

essencialmente a uma prática imediatista. No entanto, não analisa o praticismo contido num 

curso que se orienta pela docência. A supervalorização da prática, como descrito no capítulo 

anterior, é característica desta configuração social e não se restringe a determinadas propostas 

pedagógicas. 

Na contramão do entendimento de Scheibe (2007), Libâneo (2006) analisa as atuais 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia quanto aos seus equívocos 

teóricos e, consequentemente, quanto à formação de pedagogos. O autor discorda da posição 
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de que a docência deva ser o fundamento do curso de Pedagogia, pois isso desconsidera as 

especificidades da formação profissional e limita o campo de atuação à atividade exclusiva do 

professor, mantendo, por assim dizer, a mesma dicotomia que pretende superar, já que 

privilegia a docência e, portanto, a prática pedagógica. As atuais diretrizes tratam da 

regulamentação do curso para formar essencialmente para a docência, já que a denominação é 

licenciatura em Pedagogia. Segundo o autor, a resolução indica uma compreensão que 

substitui o conceito de pedagogia pelo de docência. Atividades de planejamento e 

coordenação educacional de todas as ações pedagógicas, curriculares, didáticas e 

organizacionais, enfim, a atuação voltada à organização e gestão, além daquelas destinadas à 

pesquisa e sua difusão, são diferentes, na avaliação do autor, daquelas específicas do exercício 

da docência.  

Vale dizer que limitar a formação à docência ou, por outro lado, distinguir diferentes 

formas de atuação do professor e do pedagogo – ainda que elas sejam imprescindíveis – pode 

também impor nova separação entre pensamento e ação, uma vez que atividades de 

planejamento passam a se diferenciar das ações propriamente de ensino.  

Para Libâneo (2006), o curso de Pedagogia não pode voltar-se apenas à licenciatura, 

pois não contempla a formação dos profissionais especialistas que se responsabilizariam pelas 

questões administrativas e pedagógicas, fundamentais à vida educacional. O autor argumenta: 

 

O conteúdo da Resolução do CNE expressa uma visão estreita da ciência 
pedagógica, resultado de um equívoco sem precedentes na tradição da investigação 
teórica da área, a subsunção da pedagogia na docência, reduzindo a essencialidade 
dos processos formativos a uma das dimensões do trabalho pedagógico. Esse 
posicionamento nega toda a tradição teórica e a estrutura lógico-conceitual da 
ciência pedagógica produzida desde Herbart, passando por Dilthey, Durkheim, 
Dewey até autores contemporâneos de vários matizes teóricos. Como já 
mencionado, a insuficiência epistemológica, decorrente da ausência de uma 
conceituação clara do campo teórico da pedagogia, originou uma Resolução cheia 
de imprecisões acerca da natureza da atividade pedagógica, do campo científico da 
pedagogia e seu objeto, das relações entre ação educativa e ação docente, entre 
atividade pedagógica e atividade administrativa, comprometendo todo o arcabouço 
lógico e teórico da Resolução (LIBÂNEO, 2006, p. 849). 

 

 O autor avalia que a pedagogia envolve a docência, mas não se resume a ela, nem a 

um curso. Diz respeito a um campo de conhecimentos, à teoria e à prática da educação e da 

formação humana, sendo que seu objeto é o estudo sistemático sobre o fenômeno educativo. 

Considerando a docência como uma modalidade da atividade pedagógica, o autor pondera que 

a formação pedagógica é o fundamento da docência e não seu inverso. Torna-se, pois, 
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fundamental a investigação de uma epistemologia do conhecimento pedagógico quando se 

pensa o curso de Pedagogia e a formação do pedagogo. 

 Embora as afirmações de Libâneo (2006) se refiram a uma problemática específica do 

campo de pesquisa e de atuação dos pedagogos e, aparentemente, não possuam vínculo com 

nosso objeto de pesquisa, destacamos suas análises porque elas nos ajudam a situar a 

Psicologia na formação docente. 

 Se o exame sobre uma epistemologia do conhecimento pedagógico se faz necessário 

para determinar o objeto, a metodologia e a atuação profissional, torna-se fundamental pensar 

a Psicologia a partir das (in) definições apresentadas pelas diretrizes que expressam também 

as (in) definições da própria Pedagogia.  

 O autor afirma que as imprecisões conceituais e ambiguidades da resolução limitam e 

descaracterizam o campo de investigação da pedagogia, bem como possibilitam o 

desaparecimento de estudos caracteristicamente pedagógicos. Sobre esse aspecto, manifesta-

se: 

 

A primeira conseqüência é que a descaracterização do campo teórico da pedagogia 
e da atuação profissional do pedagogo limita e enfraquece a investigação no âmbito 
da ciência pedagógica. Não se estuda pedagogia nos cursos de pedagogia, a teoria 
pedagógica e a investigação de formas específicas de ação pedagógica estão 
ausentes das faculdades de educação. Em boa parte delas, quem emite juízos sobre 
questões de pedagogia hoje são os sociólogos, os cientistas políticos, os 
especialistas em políticas educacionais, os psicólogos, não os pedagogos [...] É, em 
parte, por isso que o campo da educação não tem conseguido sequer um consenso 
mínimo sobre políticas para a escola básica, sem conseguir até hoje formular um 
sistema integrado e articulado de formação de educadores (LIBÂNEO, 2006, p. 
860). 

 

 Esta pesquisa trata dos possíveis juízos emitidos pela Psicologia sobre a preparação 

para o magistério, já que nossa finalidade é investigar a maneira como os saberes psicológicos 

se inserem na produção de conhecimento sobre formação de professores. Se, na avaliação do 

autor, há a descaracterização da Pedagogia e a perda do sentido da ciência pedagógica e da 

atuação do pedagogo, possivelmente a Psicologia contribua para que não se saiba mais o que 

é o propriamente pedagógico, tal como ocorre em nossa experiência profissional, quando os 

acadêmicos precisam selecionar um objeto de pesquisa para a realização de seu trabalho de 

conclusão de curso e optam por temáticas específicas da Psicologia. 

 O tecnicismo característico da Pedagogia desprovida de conteúdos e métodos próprios, 

segundo argumentação de Libâneo (2006), afeta e é afetado possivelmente pelo tecnicismo 

das disciplinas que compõem a preparação profissional. Não se pode dizer que o caráter 

técnico da Pedagogia determine uma relação igualmente técnica com os demais saberes que a 
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constituem. A conversão da Pedagogia em modos de fazer certamente relaciona-se com as 

questões de sua própria natureza, mas também com os aspectos típicos das ciências que a 

fundamentam. 

 Vislumbramos nas palavras de Libâneo (2009, p. 867-868), um lugar para a 

Psicologia, na visão de um pedagogo:  

 

Nenhum investigador e nenhum educador prático poderão, pois, evadir-se da 
pedagogia, pois o que fazemos quando intentamos educar pessoas é efetivar 
práticas pedagógicas que irão constituir sujeitos e identidades. Um posicionamento 
pedagógico requer uma investigação das condições escolares atuais de formação 
das subjetividades e identidades para verificar onde estão as reais explicações do 
sentimento de fracasso, de mediocridade, de incompetência, que vai tomando conta 
do alunado. Não haverá mudanças efetivas enquanto a elite intelectual do campo 
científico da educação e os educadores profissionais não reconhecerem algo muito 
simples: escola existe para formar sujeitos preparados para sobreviver nesta 
sociedade; para isso precisam da ciência, da cultura, da arte, precisam saber coisas, 
saber resolver dilemas, ter autonomia e responsabilidade, saber dos seus direitos e 
deveres, construir sua dignidade humana, ter uma auto-imagem positiva, 
desenvolver capacidades cognitivas para apropriar-se criticamente dos benefícios 
da ciência e da tecnologia em favor do seu trabalho, da sua vida cotidiana, do seu 
crescimento pessoal. Por isso, não é suficiente, quando falamos em práticas 
escolares, a análise globalizante do problema educativo, nem basta uma visão 
política. Aos aspectos externos que explicitam fatores determinantes da realidade 
escolar é necessário agregar os meios educativos, os instrumentos de mediação que 
são os dispositivos e métodos de educação e ensino, ou seja, a didática, para os 
quais se necessita do aporte de outros campos de saberes. 

 

 Em nossa avaliação, o autor retoma o especificamente pedagógico, não obstante ele 

não possa se circunscrever ao campo da didática, e apresenta suas inter-relações com os 

demais conhecimentos que compõem a Pedagogia de tal forma que os outros saberes não se 

sobrepõem nem ocupam o lugar dos fenômenos educacionais. 

 A separação entre os conteúdos culturais cognitivos e a didática, típica da formação de 

professores no Brasil, conhecida pelo esquema 3+1, como descrita por Saviani (2009), 

perpetuam a descaracterização da Pedagogia e da ciência pedagógica, analisadas por Libâneo 

(2006). 

 Saviani (2009), referindo-se à história da formação de professores no Brasil, no 

período de 1827 a 2006, analisa que foram ganhando destaque no contexto nacional dois 

modelos para formar professores: o modelo dos conteúdos culturais-cognitivos e o modelo 

pedagógico-didático. No primeiro caso, compreende-se que a preparação docente se encerra 

com o domínio dos conteúdos específicos de cada área de conhecimento ou disciplina que o 

professor irá lecionar. A formação pedagógico-didática seria decorrente da prática docente ou 

de cursos de formação em serviço. Já no segundo caso, considera-se que a formação só se 

efetiva com o preparo pedagógico-didático. O autor explica que o primeiro modelo 
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predominou nas universidades que formavam professores secundários (antigos 5ª. a 8ª. séries 

e colegial) e o segundo foi característico das Escolas Normais que formavam professores 

primários. Vale dizer que, atualmente, é obrigatório aos professores secundários, cujo título 

acadêmico é o bacharelado, que tenham a formação pedagógica, mesmo que ainda prevaleça o 

esquema 3+1, ou que as disciplinas pedagógicas fiquem a cargo das faculdades de educação, 

desvinculadas do curso de origem.  

 Diante desse cenário, Saviani (2009) considera que a formação de professores em 

nível universitário para atuar na Educação Infantil e nas primeiras séries do Ensino 

Fundamental, embora desejada, carrega consigo o risco de perpetuar a dicotomia acima 

descrita, uma vez que continua a cargo dos institutos e faculdades específicas o ensino dos 

conteúdos de cada área de conhecimento e a dimensão pedagógica ainda é atribuição das 

Faculdades de Educação. Assim, se se admite que o modelo cultural-cognitivo deve 

prevalecer, faz sentido que os institutos ou faculdades específicos se responsabilizem pela 

formação docente, mas, se por outro lado, a ênfase recai no modelo pedagógico-didático, os 

cursos devem se situar no âmbito das faculdades de educação. Como articular os conteúdos do 

conhecimento e os procedimentos didático-pedagógicos? 

 

Em decorrência, constata-se que as faculdades de Educação tendem a reunir os 
especialistas das formas abstraídas dos conteúdos, enquanto os institutos e 
faculdades correspondentes às disciplinas que compõem os currículos escolares 
reúnem os especialistas nos conteúdos abstraídos das formas que os veiculam. Ora, 
se na raiz do dilema está a dissociação entre os dois aspectos que caracterizam a 
função docente, compreende-se que ambos os modelos desemboquem em saídas 
embaraçosas, isto é, que não resolvem o dilema em que eles próprios se constituem. 
Segue-se, pois, que as duas vias propostas constituem os elementos do próprio 
problema cuja solução se busca, não podendo ser, pois, alternativas para resolvê-lo 
(SAVIANI, 2009, p. 151). 

 

 A solução para o dilema proposta pelo autor é a seguinte: os alunos – futuros 

pedagogos – deveriam estudar o livro didático que contempla a forma e o conteúdo do 

conhecimento e que se altera conforme mudam as correntes pedagógicas de cada período. Por 

conseguinte, estaria estabelecida a relação entre os dois aspectos que compõem o ato docente, 

pois ao se evidenciar os processos didático-pedagógicos presentes na assimilação dos 

conteúdos, o dilema seria superado. 

 Seria a alternativa sugerida por Saviani (2009) uma solução para superar a contradição 

instalada por dentro da formação docente, se as condições objetivas que promovem tal 

dicotomia se mantêm na forma da pseudocultura? Mais do que isso, pode ser o livro didático, 

elaborado de dentro da ruptura teoria-práxis, uma forma de superar o problema? Além do 
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mais, parece que o dilema analisado é mais complexo e remete à análise mais ampla da 

formação de professores anteriormente empreendida pelo autor, mas abandonada quando 

limita a solução ao trabalho com o livro didático. 

 Também analisando o curso de Pedagogia e as Leis de Diretrizes e Bases para a 

Educação Nacional, Lima (2002), reproduzindo a dicotomia teoria x prática na formação 

docente, afirma que é preciso mudar o conceito de educação: se antes ela destinava-se à 

transmissão dos conhecimentos eruditos, valorizados pela humanidade às classes média e alta, 

no momento atual deve levar em consideração os conhecimentos populares, o saber do aluno, 

a realidade objetiva em que ele vive, pois o público da escola é outro com a democratização 

da educação. Nesse sentido, a profissão docente também se altera, pois não basta dominar os 

conteúdos e as técnicas necessárias para transmiti-los. Torna-se fundamental, segundo a 

autora, lidar com um conhecimento em construção, ao invés de imutável, além de lidar com o 

compromisso político que carrega valores morais e éticos, reconhecendo sempre a educação 

como um processo incerto porque em constante mudança. 

 Seria esse o principal desafio a ser enfrentado, um conhecimento em construção, em 

mudança? A democratização do conhecimento se deu com a abertura da escola aos que antes 

não tinham acesso a ela e/ou o que se democratizou foi a pseudocultura? 

Continuando, a autora critica o que ela denomina “racionalidade técnica”, dizendo que 

ao professor não basta o domínio das técnicas de ensino e postula a necessidade de uma 

racionalidade prática. Nela, considera que as situações práticas problemáticas e sua 

consequente reflexão promoverão a formação do professor. Adverte, como forma de superar a 

tradicional separação entre teoria e prática, que a simples prática não dá conta de promover a 

formação docente devendo ser acompanhada da reflexão. Nesse sentido, a autonomia docente 

só seria alcançada quando os professores não forem apenas meros executores ou operadores 

de ensino: 

 

Assim, se é verdade que a formação inicial não dá conta sozinha de toda a tarefa de 
formar professores, como querem os adeptos da racionalidade técnica, também é 
verdade que ocupa um lugar muito importante no conjunto do processo total dessa 
formação, se encarada na direção da racionalidade prática (LIMA, 2002, p. 208). 

 

 Racionalidade prática? A sala de aula e seus problemas por si só promovem uma 

reflexão – vinda não se sabe de onde – que garante a formação docente?  

 Adorno (1995a, p. 210) analisa: 
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Por sua diferença com relação a esta [práxis], enquanto ação imediata ligada à 
situação e, portanto, por sua autonomização, a teoria converte-se em força produtiva 
prática, transformadora. Sempre que alcança algo importante, o pensamento produz 
um impulso prático, mesmo que oculto a ele. Só pensa quem não se limita a aceitar 
passivamente o desde sempre dado; desde o primitivo, que reflete de que modo 
poderá proteger seu fogo da chuva ou onde esconder-se do temporal, até o 
iluminista, que constrói mentalmente a maneira como a humanidade, no interesse de 
sua autoconservação, pode sair da menoridade da qual ela mesma é a culpada. [...] 
Não há pensamento – desde que seja algo mais que um ordenamento de dados e uma 
peça técnica – que não tenha seu ‘telos’ prático. 

 

 É importante destacar que teoria e práxis possuem naturezas diferentes e que há 

necessariamente uma ruptura entre elas. No entanto, nas afirmações de Lima (2002) a teoria é 

identificada à mera reflexão e a separação entre teoria e práxis poderia ser superada ao aliar o 

ato de refletir ao cotidiano escolar e à atuação profissional. Tal reflexão, conforme definição 

da autora, parece se constituir em mais uma atividade essencialmente prática.  

 Lima (2002) defende também que a formação docente ocorra nas universidades como 

forma de garantir a relação entre ensino, pesquisa e extensão, a fim de superar a racionalidade 

técnica, além de avaliar como um entrave o fato de que a maior parte dos recursos seja 

voltada para a formação continuada ao invés de suprir as necessidades da formação básica 

inicial. Enfatiza que formar professores em instituições mais simples, sem os aspectos que 

compõem a vida universitária, é considerar a própria docência como profissão desrespeitada. 

Formação menor para uma profissão menor... já que a LDB permite preparar professores em 

três anos. Conclui defendendo que a formação de professores para atuar tanto na Educação 

Infantil quanto no Ensino Fundamental deve se dar nos cursos universitários de Pedagogia, 

que têm na docência sua base, sua identidade profissional. 

 Compartilhamos do princípio de que universidade deve ser o espaço da formação 

docente, contudo, vale lembrar, que o conceito de formação, tal como proposto por Adorno 

(2003, 2004) não pode ser identificado à educação escolar somente. Trata-se, pois, da 

formação cultural, em sentido amplo, do “homem inteiro”. Mas, assim como a separação entre 

trabalho físico e trabalho intelectual deformam a consciência, as cisões sociais também são 

constituintes dos processos formativos dos espaços universitários e não se está imune a elas 

sob o véu científico. 

 Na mesma direção do trabalho acima discutido, encontram-se as considerações de 

Lima e Reali (2002), embora com objetos de reflexão um pouco distintos. Essas autoras se 

preocupam com a estrutura da formação básica inicial, interrogando se ela dá conta de 

preparar o professor para o exercício do magistério. Em síntese, investigam onde e como os 

professores aprendem a ensinar, ou seja, indagam se o que o professor faz em sala de aula é 
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fruto daquilo que aprendeu ao longo de sua formação. Ocupam-se da aprendizagem 

profissional da docência, inserindo-a como condição para a melhoria da qualidade da 

educação. Em seus estudos orientam-se pela ideia de que, em geral, depois de formados, os 

professores ensinam de acordo com os modelos recebidos quando foram alunos, 

aproximando-se muito mais do senso comum do que dos conhecimentos científicos 

disponíveis na universidade. 

 As autoras avaliam que a experiência pessoal e a prática profissional são os principais 

fatores que contribuem para a aprendizagem do professor e, consequentemente, a escola e as 

experiências com a sala de aula se constituiriam como espaço privilegiado de reflexão 

pedagógica. Partem do pressuposto de que as mudanças no conhecimento teórico, disponível 

na formação básica, não conduzem necessariamente a mudanças na prática profissional. Por 

isso compartilham dos estudos que: 

 

[...] se interessam por essa temática e integram a linha de investigação denominada 
de paradigma do pensamento do professor [que] indicam consistentemente que o 
desenvolvimento profissional de professores não é um estado de maestria que se 
adquire por intermédio de ações formativas pontuais, mas que trata-se de um estado 
nunca acabado, em reconstrução contínua (LIMA; REALI, 2002, p. 221, grifo das 
autoras). 

 

E, mais adiante, acrescentam: 

 

A aprendizagem docente, portanto, não funciona como um mero sistema de adição 
ou substituição de alguns conhecimentos por outros. Por isso, trata-se de 
academicismo ingênuo crer que o professor, em contato com uma série de 
fundamentos disciplinares, será capaz, de maneira automática, de transferir 
determinados conceitos, saberes, atitudes, valores, habilidades do contexto 
acadêmico ao profissional (LIMA; REALI, 2002, p. 221). 

 

 Destacamos que, na compreensão de Adorno (1995a), a teoria é a concretização do 

mundo real, é uma forma de práxis. Nesse sentido, não se trata de transferência da teoria para 

a prática pedagógica. Embora sejam de naturezas distintas, a teoria também é parte do todo 

social e, por sua distância em relação a ele, pode contribuir para a crítica, para a resistência, 

enfim, para a formação de experiências intelectuais.  

 A prática docente é então privilegiada como espaço de formação e as autoras a 

consideram uma instância permanente de aprendizagem porque ela implica a experimentação 

pessoal diária do professor. Para elas, os estudos que enveredam por essa forma de análise, 

em consenso, avaliam que a prática profissional é um espaço por excelência da formação 

docente. Nessa perspectiva surgem diferentes denominações quanto à função da prática na 
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preparação para o magistério: professor reflexivo, prática reflexiva, reflexão na ação, 

professor como prático-autônomo. Embora tratem do problema de formas distintas, todos 

esses estudos e essas denominações possuem em comum a ideia de: “[...] formar professores 

que sejam capazes de refletir sobre a própria prática, na expectativa de que a reflexão-na-ação 

e sobre-a-ação sejam convertidas em instrumentos de desenvolvimento de seu trabalho” 

(LIMA; REALI, 2002, p. 224, grifo das autoras). 

 As autoras enfatizam que os professores possuem uma teoria prática responsável por 

encaminhar suas ações em sala de aula, ao mesmo tempo que afirmam que a experiência 

profissional, por si só, não é capaz de garantir aprendizagem. Assim, tentando restaurar a 

aproximação entre teoria e prática, visivelmente separadas em suas considerações, Lima e 

Reali (2002) mantêm a contradição quando valorizam a prática e a experiência de sala de aula 

como condições fundamentais da formação, embora atribuam à chamada reflexão10 o papel de 

orientar essa mesma prática, perpetuando processos de pseudoformação. As teorias, na 

perspectiva das autoras, são válidas se conseguirem aclarar os fatos da realidade educacional. 

Veem os cursos de formação básica como extremamente academicistas, ao mesmo tempo que 

os consideram como responsáveis por oferecer o conhecimento básico e os recursos 

necessários à análise das situações que compõem o contexto profissional. Entretanto, 

ressaltam que as teorias não podem ser aplicadas de forma direta e imediata na interpretação 

dos fatos. Concluem dizendo que: 

 

No entanto, os estudantes tanto mais terão oportunidade de conhecer, refletir, 
examinar, entender de forma mais significativa as leituras e discussões acadêmicas 
quanto mais os conhecimentos estiverem articulados à realidade da escola e da sala 
de aula. À luz dos conhecimentos acadêmicos pode-se entender melhor a realidade, 
mas à luz desta pode-se melhor entender aqueles (LIMA; REALI, 2002, p. 228). 

 

Os conhecimentos acadêmicos e as discussões teóricas farão sentido se representarem 

ou explicarem a realidade da sala de aula? Recorremos às análises de Adorno (1995a; 2004) 

ao afirmar que a teoria é parte da realidade, é independente dela; ao mesmo tempo que a 

teoria pertence ao contexto geral da sociedade, ela é autônoma, ressalvando que a teoria 

também é práxis. Se a práxis for o critério da teoria, ela falseará a própria teoria.  

                                                
10 Conceituar reflexão parece problemático. A palavra é utilizada pelas autoras, assim como por Lima (2002), 
anteriormente citada, de forma imprecisa. Não se sabe ao certo a que ela se refere. Mas, parece que refletir é um 
ato de vontade, dependente do esforço de cada professor particular, algo natural, intrínseco à prática docente. 
Credita-se à reflexão, como um ato do pensamento, a capacidade de transformar as situações próprias do 
contexto educacional. Essas (in) definições podem reforçar o praticismo que as autoras pretendem superar – já 
que refletir é uma atividade colada à atuação do professor – além de propiciar a manutenção de processos 
pseudoformativos. 



 

 75 

Poder-se-ia dizer que a análise das autoras, que considera uma teoria válida se 

consegue aclarar os fatos da realidade educacional, está pautada no que Horkheimer (1991) 

denomina modelo científico da Teoria Tradicional, no qual o homem libertou-se do medo 

mágico e tornou-se vítima de novo engodo: o progresso da dominação técnica. 

 O domínio da técnica, engendrado pela formalização ou subjetivação da razão, trouxe 

consequências não apenas para as relações tecnológicas e científicas, mas principalmente para 

todo processo formativo nos diferentes âmbitos em que ele ocorre. Sendo assim, a divisão de 

classes e a consequente divisão do trabalho geram, por sua vez, separações entre trabalho 

físico e intelectual, valorizados ou não em relação à posição que ocupam na hierarquia social. 

A supremacia da técnica revela, mais ainda, um posicionamento político, isto é, determina 

relações de poder nesse contexto de fetichização dos meios em detrimento dos fins. A partir 

disso, o saber fazer tornou-se habilidade fundamental na esfera das relações econômicas. 

Espera-se que os trabalhadores dominem condutas, modos de agir que gerem efeitos úteis, 

independentes de possuírem ou não vínculos com experiências intelectuais, com o 

pensamento contemplativo e construtor. 

 A fim de compreender como ocorrem e quais são as especificidades do processo de 

formação geral e, em particular, da formação docente, a partir das contribuições da Teoria 

Crítica, é fundamental entender quais relações sociais fazem parte de sua constituição. O 

entendimento sobre a formação docente por meio da Teoria Crítica é, portanto, diferente 

daquele proporcionado pela Teoria Tradicional, conforme analisou Horkheimer (1991). 

 Não se busca o registro de sequências de aparências nem a descrição do que se capta 

pela experiência sensível. Nosso intuito é investigar o campo de forças e antiforças no qual, 

nesse contexto social e histórico, se dão os processos de formação docente. Nossa 

compreensão seria, pois, parcial ou fragmentada se tomássemos a formação de professores 

como fenômeno deslocado ou descolado dos processos sociais que o determinam. Por isso é 

necessário explicitar a posição política quando optamos por determinada vertente 

epistemológica em detrimento de outra.  

Assim, sem questionar a estrutura social que organiza os próprios cursos de formação, 

Lima (2002), Lima e Reali (2002) e até mesmo Saviani (2009) propõem alternativas para 

solucionar a precariedade da formação docente que apenas tangenciam os problemas 

apontados. Embora pareçam promover reflexões mais críticas sobre o aligeiramento da 

preparação para o magistério no país, os trabalhos, até por serem produzidos no contexto 

social da cultura administrada, da pseudocultura socializada, acabam por reforçar a tradicional 

dicotomia teoria-práxis que assola os cursos de formação básica e continuada responsáveis 
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por preparar os professores no Brasil. Vale ressaltar que a priorização da prática como espaço 

privilegiado de formação docente, conforme analisada por Lima (2002) e Lima e Reali 

(2002), descaracteriza o magistério como profissão intelectual, segundo Adorno (2003b). 

Talvez a preparação para a docência no Brasil, desde o século XIX, nunca tenha atingido o 

nível de elaboração teórica necessário para caracterizá-la como profissão intelectual. 

 As contradições expressas nas propostas oficiais de formação de professores e 

mantidas em parte das análises de alguns autores que se dedicam ao estudo sobre a temática, 

conforme destacamos, se mantêm presentes nas produções acadêmicas relativas à preparação 

para a docência, o que nos leva, mais uma vez, a pensar o magistério como um dos elementos 

favoráveis à deformação intelectual. 

 André (2007) discute os desafios para a pós-graduação e para as pesquisas sobre 

formação de professores, a partir da expansão dos programas de pós-graduação, que ampliou 

o acesso aos pós-graduandos, especialmente no final do século XX, início do século XXI. 

Com base nos dados sobre o perfil dos alunos matriculados no programa de pós-graduação em 

Psicologia da Educação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, constata a 

dificuldade de se estabelecer objetivos para a pós-graduação, já que a formação inicial dos 

alunos é muito variada e seus motivos para cursar o mestrado ou o doutorado também se 

referem a uma ampla gama de interesses, muitas vezes desvinculados da pós-graduação em si, 

como a melhoria da prática profissional. Um dado curioso apontado pela autora é que, no 

levantamento realizado, 64% graduaram-se em Psicologia ou Pedagogia. 

 Essas informações nos levam a indagar se a melhoria da atuação profissional, motivo 

exclusivamente pragmático, atrela-se a uma Psicologia que tradicionalmente intenta resolver 

os problemas escolares e, também na pós-graduação – como uma das expressões da 

pseudoformação –, prevalece a separação teoria x prática. 

 A autora descreve o empobrecimento dos cursos de pós-graduação em educação seja 

pelo pouco preparo dos pós-graduandos, seja pelas atuais condições de trabalho dos 

orientadores e pelos escassos recursos públicos destinados à pesquisa, em comparação com o 

aumento exponencial dos cursos de pós-graduação. Conclui pela necessidade de se repensar 

os modelos atuais da pós-graduação, quanto às suas finalidades e sua estrutura com o intuito 

de melhorar as condições de produção do conhecimento científico no país. 

 Em 2009, a mesma autora analisou o banco de dados da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) comparando as dissertações e teses 

defendidas no período de 1990 a 1998 com aquelas defendidas entre 1999 e 2003 que 

abordavam temas voltados à formação docente. Constata que no primeiro período as 
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pesquisas centravam-se na formação inicial, já os estudos do segundo período enfatizavam, 

em sua maioria, a identidade e profissionalização docente – o que parece confirmar a hipótese 

de que, a despeito da intenção de formar professores, a pós-graduação pode contribuir para 

uma visão pragmática da docência quando os alunos se voltam para o estudo sobre a atividade 

profissional. A semelhança entre os dois períodos é a quase ausência de investigações sobre as 

questões políticas envolvidas com a formação de professores, condições de trabalho, gênero e 

etnia, assim como educação de adultos, indígenas e movimentos sociais. 

 A autora considera que estudos sobre o “estado do conhecimento” de determinada área 

favorecem o entendimento de temáticas priorizadas e daquelas esquecidas, possibilitando o 

aperfeiçoamento de pesquisas sobre a formação de professores. 

 Analisando os resumos das 1184 pesquisas de pós-graduação desenvolvidas no 

período de 1999 a 2003, disponíveis no banco de dados da CAPES, verifica quais temáticas e 

subtemáticas são mais frequentes e os tipos de estudos ou opção metodológica adotados pelos 

autores. A identidade e profissionalização docente aparecem em 481 pesquisas e a análise de 

depoimentos conta com 197 trabalhos.  

 É possível que haja relação entre as temáticas predominantes e a metodologia 

escolhida, já que, em geral, a análise sobre a prática pedagógica, inclusive do próprio 

pesquisador, é acompanhada de depoimentos que ilustrem as situações concretas vivenciadas. 

O foco no docente e em suas tarefas, exclusivamente, podem desviar o olhar da educação de 

maneira mais ampla, bem como dos determinantes das ações examinadas, como se houvesse 

independência entre eles. Além do mais, corre-se o risco de uma análise subjetivista, já que as 

elementos objetivos podem ser desconsiderados quando a ênfase recai sobre a 

profissionalização. 

 André (2009) avalia que um aspecto promissor dos estudos investigados é a 

centralidade dada ao professor, pois a maioria foi produzida a partir das opiniões, 

representações, saberes e práticas docentes. Para a autora, olhar mais de perto o educador 

possibilita o planejamento de estratégias efetivas de formação. No entanto, ressalta que se 

corre o risco de apenas reproduzir o que dizem os professores, sem compreender em qual 

contexto seus discursos são produzidos. Indica que se deve ir além da constatação, a fim de 

que se encontrem caminhos para aperfeiçoar a prática profissional. 

 

A análise da produção acadêmica dos alunos de pós-graduação em educação do 
Brasil nos anos iniciais do século 21 revelou interesse crescente dos pesquisadores 
pela temática da formação dos professores, como foco nas opiniões, representações, 
saberes e práticas docentes. Os referenciais das pesquisas privilegiam a perspectiva 
sócio-histórica, o construtivismo, a teoria das representações sociais e autores que 
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defendem a reflexão na ação, os saberes da experiência, o pensar crítico. As 
metodologias de pesquisa mais utilizadas pelos pós-graduandos são o depoimento 
oral e o estudo de caso. Os resultados parecem ainda muito voltados para situações 
bem delimitadas ou contextos muito específicos (ANDRÉ, 2009, p. 52). 

 

  Se, por um lado, dar voz ao professor favorece a produção e investigação de seus 

próprios discursos, ao invés daqueles elaborados por outras áreas do conhecimento, como 

aponta Charlot (2006), por outro a centralidade dada ao professor pode perpetuar a dicotomia 

teoria x prática discutida anteriormente, já que privilegia a prática pedagógica como instância 

de produção de conhecimentos válidos sobre os problemas educacionais.  

Com o intuito de analisar a configuração do atual campo de estudos sobre formação de 

professores que, até a década de 1990, esteve incluído nas investigações da área de Didática, 

André (2010) destaca o aumento na quantidade de pesquisas sobre a temática e na quantidade 

de publicações em periódicos científicos que chegam a destinar alguns números inteiros ao 

assunto. 

 A autora indaga se é possível dizer que a formação de professores já se constitui um 

campo de estudos ou está em vias de se tornar uma área específica de produção de 

conhecimento. Para que se consolide em campo de pesquisa, é preciso discutir seu objeto, 

metodologia específica, criação de um grupo de cientistas com código e interesses comuns, 

integração dos participantes no desenvolvimento das pesquisas e reconhecimento da formação 

de professores para a qualidade da prática educativa.  

 Analisando estudos desenvolvidos na área, a autora verifica o predomínio de 

investigações sobre o professor e alerta que um tema tão complexo quanto a formação 

docente exige a avaliação dos múltiplos fatores envolvidos e não apenas foco nas opiniões, 

concepções, saberes e práticas docentes. 

 

Não há dúvida que o professor tem um papel fundamental na educação escolar, mas 
há outros elementos igualmente importantes, como a atuação dos gestores 
escolares, as formas de organização do trabalho na escola, o clima institucional, os 
recursos físicos e materiais disponíveis, a participação dos pais, as políticas 
educativas. A pesquisa deve ajudar a superar as crenças e a visão do senso comum, 
não pode submeter-se a eles (ANDRÉ, 2010, p. 177). 

 

 Além de objetos restritos ao trabalho do professor, a autora adverte sobre a pouca 

representatividade das pesquisas, que se referem a situações muito particulares e abrangem 

um número muito restrito de sujeitos e, por isso, são relativas a uma parte muito circunscrita 

da realidade. Questiona quais contribuições teórico-metodológicas podem proporcionar 

investigações tão limitadas cujas análises são muito genéricas e pouco se relacionam aos 
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dados. Indica, por fim, a necessidade de maior rigor científico nas pesquisas sobre formação 

de professores para que ofereçam subsídios mais significativos à área. 

Relata ainda que a análise de dissertações e teses sobre formação de professores 

denota a presença de avanços para a delimitação de um campo de estudos específico. Nesses 

trabalhos, os pesquisadores vinculam as experiências de formação com a prática de sala de 

aula, demonstrando continuidade entre a formação inicial e o desenvolvimento profissional. 

Outro avanço, em sua avaliação, é que as atuais pesquisas têm utilizado diferentes 

instrumentos de coleta de dados, o que permite ampliar as questões examinadas. 

Vale dizer que vincular as experiências de formação com a prática de sala de aula não 

é necessariamente um avanço, pois a continuidade e a qualidade dos processos formativos não 

dependem apenas dessas articulações. Além do mais, não há uma linha contínua, sem 

rupturas, entre o que se aprende na universidade e aquilo que se desenvolve nos espaços 

educativos. Ressalvamos o caráter de universalização da pseudocultura, que não pode ser 

superada simplesmente pela mudança de objeto de estudo das pesquisas educacionais. 

 Embora destaque avanços, André (2010) avalia que os estudos sobre formação de 

professores necessitam de maior rigor científico, de análises mais abrangentes que não se 

circunscrevam ao depoimento de poucos sujeitos e de resultados mais precisos, pois sua 

imprecisão dificulta a determinação de um campo de pesquisa para a formação docente.  

Lembra, porém, que a criação do Grupo de Trabalho (GT) Formação Docente na 

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED) é um dos 

indicadores na comunidade científica que agrega grupos de pesquisadores em torno da 

temática. 

 A concretização desse novo campo de estudos parece ser detectada também nas 

revistas específicas sobre formação de professores que vêm sendo publicadas. André (2010) 

destaca a criação em 2009 da Revista Brasileira de Pesquisa sobre Formação de Professores. 

Para a autora, outro indicador de constituição da área é a atenção dada pelos políticos à 

formação de professores como elemento para a melhoria da qualidade do sistema educativo. 

  Em síntese, com base nas análises de André (2007, 2009, 2010), verifica-se que as 

pesquisas sobre formação docente têm priorizado o trabalho do professor diante de ampla 

gama de possibilidades de atuação. Todavia, não são mencionados estudos sobre a produção 

de conhecimento científico que fundamenta a atividade pedagógica, especialmente a partir das 

ciências auxiliares, como é o caso da Psicologia. Em geral, as investigações restringem-se a 

situações muito específicas relacionadas à prática do próprio autor. Certamente é possível 

encontrar diferentes saberes fundamentando a análise dos dados, inclusive psicológicos.  
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 No levantamento até aqui realizado, encontramos trabalhos que discutem a 

configuração e (re) definição do curso de Pedagogia e de suas finalidades, outros que 

analisam os desafios para a formação inicial e continuada de professores com foco na prática 

docente e análises voltadas ao exame das pesquisas sobre formação de professores produzidas 

no âmbito da pós-graduação. 

 É necessário, ainda, verificar investigações cujo tema principal seja a relação entre 

Pedagogia e Psicologia. Nos materiais consultados, como descreveremos a seguir, 

identificamos apenas estudos sobre o ensino de Psicologia nos processos de formação 

docente. 

  

2.2.2 A Psicologia nas pesquisas sobre formação de professores  

 

A preocupação histórica com a formação de professores esteve atrelada a dois aspectos 

importantes: o que se ensina e como se ensina. No que diz respeito ao segundo aspecto, a 

partir dos estudos da Escola Nova, considera-se que a eficácia do ensino depende, dentre 

outros fatores, do conhecimento sobre o aluno, sobre como ele aprende, suas emoções, 

dificuldades e problemas que, porventura, possam interferir na disponibilidade para estudar. 

Aqui o apoio da Psicologia foi fundamental para que se pensasse quais instrumentos ou 

técnicas poderiam acompanhar o educador na árdua tarefa de transmitir os conteúdos 

estabelecidos pelo currículo escolar. Não faltaram teorias de desenvolvimento infantil para 

indicar estágios ou etapas da evolução cognitivo-intelectual que orientassem a prática 

pedagógica. 

Tratando da relação entre desenvolvimento e aprendizagem e a importância da 

educação para o desenvolvimento do psiquismo e o papel do professor no processo ensino-

aprendizagem, Carvalho (2002), investiga a influência da Psicologia na construção do ideário 

pedagógico no início do século XX, que teve como cenário a entrada em massa de crianças 

nas escolas nas sociedades industrializadas e o advento das ideias evolucionistas.  

Nas décadas de 1920 e 1930, segundo a autora, com a ampliação do número de vagas 

nas escolas e os altos índices de analfabetismo no Brasil, surge a questão do como ensinar: 

terreno fértil para a inserção de ideias, métodos e técnicas da Psicologia na Educação. Para 

tanto, foi necessário estudar o desenvolvimento infantil e três questões se tornaram foco de 

atenção: a inteligência, a aprendizagem e as diferenças individuais. 

Carvalho (2002) buscou compreender como essas temáticas aparecem na obra de 

importantes teóricos como J. Dewey, E. Claparède, J. Piaget, H. Wallon e L.S. Vygotsky, e 
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suas influências para o pensamento educacional brasileiro. Como exemplo, pode-se citar as 

análises da autora sobre a perspectiva de Claparède: 

 

Claparède acreditava que somente a Psicologia poderia dar um fundamento 
científico à Pedagogia, sendo necessário estudar as manifestações naturais da 
criança e a elas conformar a ação educativa. Este estudo deveria ser feito através de 
pesquisas científicas relativas à criança e ao desenvolvimento mental, sendo 
fundamental a preparação dos futuros educadores, tanto no sentido de informá-los 
das novas descobertas psicológicas, como para desenvolver neles o espírito 
científico [...] Atribuía ao psicólogo duas missões complementares: descobrir as leis 
do desenvolvimento que servem para todos os indivíduos, e ao mesmo tempo 
determinar as diferenças individuais que existem entre as crianças, classificando-as 
em diversos perfis mentais e psicológicos  (CARVALHO, 2002, p. 54-55). 

 

 Ou ainda suas considerações sobre a influência de Piaget, já que sua proposta foi a que 

se tornou hegemônica no pensamento educacional brasileiro, segundo avaliação da autora: 

 
Se o desenvolvimento envolve estágios ordenados e sucessivos e depende, 
fundamentalmente, do processo de equilibração, a aprendizagem escolar fica 
subordinada às estruturas de pensamento já construídas pela criança. Assim, as 
questões educacionais, tais como o conteúdo, os métodos de ensino e o papel do 
professor, mesmo tendo um papel formador necessário ao próprio desenvolvimento, 
ficam subordinadas ao processo de construção das estruturas cognitivas, que têm 
como referência o sujeito universal, epistêmico. Piaget indica a importância do 
professor como uma figura que incite ao desafio e à reflexão, necessitando, para 
isso, conhecer os estágios do desenvolvimento cognitivo (CARVALHO, 2002, p. 
56). 

 

Para a autora, após análise do pensamento dos teóricos acima mencionados, foco de 

sua investigação, é possível identificar duas posições entre as quais eles se situam: os que 

consideram que o processo pedagógico depende do desenvolvimento das estruturas cognitivas 

da criança e, assim, o conteúdo a ser ministrado na escola seria o próprio processo de 

pensamento, e os que atribuem à escola o papel de ensinar conteúdos científicos e socialmente 

relevantes que irão promover seu desenvolvimento intelectual. 

Carvalho (2002) constata a hegemonia da primeira posição no pensamento 

educacional brasileiro e conclui que a segunda oferece melhores alternativas para enfrentar os 

desafios do cotidiano escolar. Nessa análise acentua-se a cisão entre indivíduo e sociedade, 

que ora pode privilegiar uma perspectiva subjetivista, ora pode enfatizar uma visão 

sociologista. 

Várias discussões e investigações científicas tiveram como ponto de partida e de 

chegada a influência da Psicologia na formação docente, seja analisando as contribuições dos 

principais teóricos para a atuação do professor e para o ensino das crianças, ou ainda tentando 

compreender quais saberes psicológicos deveriam compor a formação de professores. Em 
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todos os casos, a Psicologia apresenta-se como subsídio necessário para o entendimento e 

enfrentamento dos problemas educacionais. 

Larocca (2000), por exemplo, sem questionar a necessidade do conhecimento psi na 

preparação de professores, analisa a formação psicológica do profissional graduado nas 

diferentes licenciaturas e na Pedagogia. Acredita que o ensino das diversas vertentes teóricas 

da Psicologia pode oferecer conhecimento para a compreensão dos fenômenos educativos. 

Seu foco é na análise sobre o que se deve ensinar aos futuros docentes, denominando de 

“Projeto de Pluralidade da Psicologia Educacional”: 

 

A condução do ensino de Psicologia através de problematizações temáticas, 
potencialmente, sugere um desenvolvimento profissional mais crítico e reflexivo, 
porque, ao fundamentar-se na pesquisa sobre a prática, aprende-se a reconhecê-la, a 
refletir sobre ela com a ajuda dos instrumentais teóricos da Psicologia e do mirante 
de questionamento sobre a relação educação-sociedade para, finalmente, erigir 
teorizações próprias que constituirão a base da intervenção no real (LAROCCA, 
2000, s/p). 

 

Aquela perspectiva de transferência da teoria para a prática mais uma vez aparece nas 

propostas de formação de professores, neste caso, tratando da especificidade da Psicologia. 

Aqui talvez a novidade, apresentada de maneira mais explícita, seja o vínculo entre 

desenvolvimento profissional crítico e conhecimento psicológico. Esses saberes podem ser, de 

acordo com a autora, base de intervenção mais reflexiva. À Psicologia cabe a 

responsabilidade por proporcionar criticidade na atuação do professor. Nem é preciso dizer 

que tal reducionismo configura-se como mais uma das expressões da pseudoformação. 

A autora critica o caráter teórico das disciplinas de Psicologia da Educação que, em 

geral, são apresentadas no início do curso, desvinculadas das questões da prática educativa. 

Discorda, ainda, da redução de carga horária das matérias de Psicologia nos currículos das 

licenciaturas. 

Questionamos a ideia por ela apresentada segundo a qual o desenvolvimento crítico do 

professor dependa dos conhecimentos psicológicos. Não se trata de dispensar a Psicologia da 

atividade de reflexão, nem de acreditar que ela não contribua com a formação docente. Mas, 

deve-se levar em conta que grande parte dos saberes psicológicos tem favorecido apenas um 

olhar patológico para as relações de ensino-aprendizagem, por exemplo. Além do mais, o 

olhar crítico e o desenvolvimento profissional parecem estar vinculados, principalmente, à 

maneira como se define e se analisa o que é próprio do âmbito educativo. 

Larocca (2007a) retoma as discussões sobre o ensino de Psicologia, fruto de sua longa 

experiência de pesquisa relativa à temática, refletindo sobre a condução dos programas de 
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ensino de Psicologia na formação de professores. Destaca que os formadores devem levar em 

conta o aluno que o professor tem diante de si, a realidade educacional, escolar e social e as 

diferentes contribuições da Psicologia para a Educação. Afirma: 

 

Contudo, não podemos negar a dimensão psicológica da Educação. Se tratamos da 
formação de professores, vemos que o ensino de Psicologia põe-se, em relação à 
Educação, não como “fundamento”, mas como um par dialético, formando uma 
unidade dinâmica, que se movimenta entre o domínio da ciência psicológica e o 
domínio da Educação – prática social a ser transformada com a nossa intervenção 
de intelectuais transformadores (LAROCCA, 2007a, p. 66). 

 

Mais uma vez a autora ressalta que práticas transformadoras dependem das relações 

entre os conhecimentos psicológicos e os educacionais, assinalando que a dimensão 

psicológica da Educação seria contemplada se as diferentes concepções teóricas da Psicologia 

não forem apresentadas como conhecimentos prontos e acabados. Conforme a autora, os 

modismos teóricos podem ser evitados se a provisoriedade do conhecimento psi for 

enfatizada. O enfrentamento dos dilemas atuais da escola poderá ser conduzido pelo 

questionamento da educação desta sociedade a partir dos conteúdos específicos da Psicologia. 

Além disso, descreve uma unidade entre Psicologia e Educação, desconsiderando as 

contradições e especificidades de cada uma delas.  

Seria possível enfrentar os problemas complexos da educação com os conteúdos da 

Psicologia? Serão suficientes conhecimentos sobre os alunos, sobre a realidade escolar e 

social e sobre Psicologia? Estaria a autora apresentando uma proposta curricular para o ensino 

de professores? A Psicologia é a ciência que orienta a educação? 

Almeida e Azzi (2007) investigaram as contribuições da Psicologia da Educação para 

a formação docente a partir das informações dos professores formadores. As autoras partem 

do pressuposto de que a Psicologia da Educação é uma das necessidades formativas do 

professor e da profissionalização docente, tal como aqueles pressupostos da Escola Nova do 

início do século XX. 

Com o objetivo de investigar como a Psicologia da Educação integra os saberes tidos 

como imprescindíveis à formação profissional no contexto das reformas das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a formação de professores, as autoras entrevistaram quinze 

docentes que atuavam junto a cursos de licenciatura em Matemática. Os resultados 

evidenciaram que, segundo os entrevistados, a Psicologia contribui com conhecimentos sobre 

desenvolvimento e aprendizagem de crianças, jovens e adultos, especificamente no que se 

refere à aprendizagem da Matemática. Os participantes também destacaram as dificuldades 
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encontradas para articular os conhecimentos psicológicos com as outras áreas que compõem o 

currículo do curso. 

Para as autoras, a Psicologia é uma das fontes de conhecimento sobre o ensino e 

precisa ser pensada a partir das intersecções com outras ciências e com a prática pedagógica. 

Concluem que os formadores devem discutir sobre o caráter científico, social e político dessa 

disciplina nas licenciaturas, especialmente na de Matemática. O olhar para os fenômenos 

educativos pauta-se por um campo de conhecimento plural, tal como o da Psicologia. 

 

Nesta perspectiva, entende-se que o potencial de contribuições da Psicologia para a 
prática educativa se constitui de diferentes formas: a começar pela sua pluralidade 
de sistemas teóricos, perpassando pelas possibilidades de diálogo teórico dentro e 
fora do seu campo de conhecimento (Larocca, 2002) e, ainda, no diálogo com a 
prática educativa, que pode ser mediado pelo professor, quando ele faz uso da 
Psicologia (ALMEIDA; AZZI, 2007, p. 53-54). 

 

O assunto tem ganhado destaque no século XXI e há grupos de estudos e pesquisas 

organizados em torno dessa questão. Recentemente, no evento “Diálogos sobre a docência em 

psicologia”, realizado em Campinas, na UNICAMP, promovido pela Faculdade de Educação 

da UNICAMP, pela UNIFESP-Baixada Santista e pela ABEP, Associação Brasileira de 

Ensino de Psicologia, em 2007, o Grupo de Trabalho “Formação do professor e conhecimento 

da psicologia”, discutiu questões norteadas pelo seguinte princípio: os conhecimentos da 

Psicologia constituem saberes necessários à docência e devem ser contemplados na 

formação do professor. 

Almeida (2007) indagou quais seriam esses conhecimentos e que função e lugar 

deveriam ocupar na formação docente. A autora cita que a discussão sobre os saberes 

docentes faz parte de investigações e relatórios de pesquisa de instituições americanas que 

consideram que as dificuldades na educação têm relação com os que ensinam, carecendo de 

saberes profissionais. Assim: 

 

No bojo dessas pesquisas os professores são reconhecidos como sujeitos do 
conhecimento e produtores de saberes, valorizando a sua subjetividade e tentando 
legitimar um repertório de conhecimentos sobre o ensino a partir do que os 
professores são, fazem e sabem. Parte-se do pressuposto de que a atividade 
profissional dos professores de profissão deve ser considerada como um espaço 
prático de produção, de transformação e de mobilização de saberes e, 
conseqüentemente, de teorias, de conhecimentos e de saber-fazer específicos do 
ofício de professor (ALMEIDA, 2007, p. 238). 

 

 Para a autora, tradicionalmente, os conhecimentos da Psicologia da Educação são 

apresentados em disciplinas teóricas, num momento e espaço distantes da prática. Primeiro 
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domina-se os conceitos e teorias e depois se aplica nas escolas. Essa visão precisa ser 

questionada, já que os contextos educativos atuais em constante mudança também exigem 

constantes transformações. Por isso, os saberes docentes não podem se referir apenas a 

receber um conjunto de conceitos desarticulados da vida escolar, sem considerar os saberes 

individuais, pessoais, emocionais e a maneira como os professores reelaboram o que 

aprendem em sua formação e como transformam tais conhecimentos em ações pedagógicas. 

Assim, a autora conclui que: 

 

[...] os aspectos normativos e teóricos do conhecimento escolar são importantes, 
mas representam apenas uma faceta da contribuição do conhecimento, pois é 
preciso considerar a complexidade da prática docente decorrente especialmente das 
variáveis que intervêm nesse processo. Deve-se considerar que muitas das 
pesquisas sobre o aprendizado e o desenvolvimento são normalmente realizadas 
tendo como referência os indivíduos, produzindo princípios de pensamento ou 
comportamento individual que devem ser generalizados para grupos com muito 
cuidado. Corre-se o risco de esses conhecimentos não serem úteis para o ensino nas 
escolas e de serem erroneamente utilizados para justificar e explicar possíveis 
inadequações no processo pedagógico, especialmente em relação ao aprendizado. 
Deste modo, a mobilização de conhecimentos das Ciências da Educação pelo 
professor, para ensinar e favorecer tomadas de decisão, não está circunscrito em um 
saber constituído apenas pela assimilação de conceitos, princípios e teorias; ao 
contrário, o ensino na formação docente deve promover vivências que permitam 
aos futuros professores perceberem, em situações do cotidiano escolar, as 
possibilidades de mobilização dos conhecimentos acadêmicos permeados por uma 
reflexão crítica que promova a articulação dialética entre conhecimento teórico e 
saber prático a partir dos contextos concretos da prática, em que os problemas têm 
origem social e histórica. Isso significa que os conhecimentos provenientes das 
Ciências da Educação serão potencialmente significativos quando articulados 
ao contexto das situações educativas presentes na prática [...] (ALMEIDA, 
2007, p. 241-242, grifo nosso). 

 

 Mais uma vez, as críticas sobre a falta de articulação entre teoria e prática dizem 

respeito à utilidade do conhecimento que não tem aplicação direta. Ainda que a autora 

vislumbre uma relação entre teoria e ações pedagógicas, sua concepção ou definição de teoria 

e prática já mereceria questionamentos. Parece que o problema reside não só na proposta 

apresentada, mas é anterior a ela, situa-se na própria conceituação feita por Almeida (2007). 

As críticas tecidas pela autora à Psicologia referem-se à utilidade dos saberes psicológicos 

para determinadas situações educativas: se permitirem compreender as peculiaridades dessas 

situações serão úteis, caso contrário, devem ser repensados! 

Segundo a autora, a prática profissional não é mero espaço de aplicação de 

conhecimentos acadêmicos. Por isso, no que se refere à Psicologia da Educação como área do 

saber que esteve, historicamente, presente nos cursos de formação de professores, é 

fundamental, de acordo com seu direcionamento, compreender que a Psicologia na formação 
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de professores deve considerar que os conhecimentos psicológicos existem em função das 

intervenções pedagógicas. Dessa forma, deve se constituir como fundamento para a educação, 

apresentando “conceitos, métodos, formas de raciocínio e de produção de conhecimento 

próprios e específicos” (ALMEIDA, 2007, p. 242). 

Nessa última análise, a autora descaracteriza tanto a Educação quanto a Psicologia, 

estabelecendo uma relação de funcionalidade entre elas. A ideia de educação como 

emancipação, como possibilidade de desenvolvimento de experiências intelectuais, como 

forma de resistência contra a barbárie sequer pode ser discutida nesses termos.  

Mais difícil ainda é se contrapor a esses argumentos, pois eles têm aparência crítica, de 

discordância dos modelos vigentes, como se fossem de naturezas distintas. Estamos diante das 

mesmas características da relação Educação-Psicologia preconizadas por Lourenço Filho! 

Como considera Adorno (2004), a condição de não saber ainda permite que se busque 

autonomia intelectual, mas diante do pseudo-saber, da pseudocultura, representada por essa 

visão das relações entre Educação e Psicologia, crê-se que se está inserido num processo 

formativo mais avançado, evoluído, enfim, crítico. 

No mesmo evento, discutindo o ensino de psicologia no espaço das licenciaturas, 

Larocca (2007b), examina o contexto de reformas curriculares empreendidas recentemente 

nas licenciaturas e posiciona-se pela modificação do status da Psicologia da Educação nesses 

cursos para uma disciplina teórico-prática.  

A fim de suscitar reflexões no Grupo de Trabalho “Ensino de Psicologia – 

Licenciaturas”, a autora destaca que desde os anos 80 há uma problematização sobre o ensino 

de psicologia nos processos de formação docente. Já foram analisadas em pesquisas 

anteriores, por exemplo, a seleção dos conteúdos da Psicologia, se por um enfoque teórico ou 

vários; outros estudos consideravam a importância de articular o ensino de Psicologia às 

vivências concretas que se efetivam cotidianamente no interior das escolas; examinou-se 

também a opinião de egressos de licenciaturas sobre a formação em Psicologia que receberam 

e propostas curriculares já foram foco de investigação. Larocca (2007b, p. 300) considera que: 

 
[...] não é a ausência de estudos e pesquisas sobre o ensino de Psicologia na 
formação dos professores a causa da persistência de muitos de nossos problemas. 
Ao refletir sobre a persistência de nossos problemas, primeiramente é preciso ter 
em conta que muitos dos apontamentos feitos nas pesquisas não retratam apenas 
questões que se encerram no próprio âmbito do ensino de Psicologia. Grande parte 
deles associa-se ou deriva da mentalidade que se formou em função do modus 
operandi das licenciaturas, até então, baseado no modelo racional-técnico, que 
promove e mantém as dicotomias entre teoria e prática, pensar e fazer, 
fundamentos, conteúdos e metodologias. Outras questões relacionam-se com as 
políticas educacionais de nosso país para a formação dos professores, para o ensino 
superior, etc. 
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A grande questão que merece mais discussões e análises aprofundadas, segundo a 

autora, é o fato de que, tradicionalmente, a Psicologia foi vista como Psicologia Aplicada à 

Educação e as pesquisas tiveram como finalidade a resolução de problemas no âmbito 

educacional. Tal princípio reflete o modelo da racionalidade técnica que apresenta teoria e 

prática como aspectos independentes e dissociáveis: 

 
De maneira semelhante, as licenciaturas, fortemente influenciadas pela 
racionalidade técnica, adotavam tradicionalmente uma organização curricular 
seqüencial do tipo “teoria antes”, “prática depois”, supondo que as disciplinas 
básicas ou teóricas tinham a função de compreender, interpretar e prescrever os 
modos de aproximação e de resolução de problemas só encontrados e discutidos 
pelas disciplinas “práticas”, cuja função era apresentar aos licenciandos o campo 
educacional propriamente dito [...] O modelo racional-técnico ignora teoria e 
prática como categorias indissociáveis; desconsidera os fins políticos e sociais que 
existem em toda prática educativa; reduz o professor a um mero executor de 
procedimentos e regras gestados fora de sua prática profissional; além de roubar-lhe 
a reflexão sobre sua própria ação e sobre os objetivos mais amplos que persegue em 
relação à vida social (LAROCCA, 2007b, p. 301). 

 

 Novamente lembramos que, para Adorno (1995a), a solução do problema não está na 

unidade entre teoria e prática, como propõe Larocca (2007b), dadas as suas especificidades. 

Todavia, é importante assinalar que teoria também é uma forma de práxis, mas se estiver 

colada ao todo social perde ser caráter de autonomia. Apenas a contradição entre elas, de 

acordo com o autor, pode ser frutífera e permite resistir à supervalorização da prática, típica 

da racionalidade tecnológica, em tempos de ativismo. 

 Larocca (2007b) critica uma Psicologia que se apresente na formação docente como 

fundamento, pois, com essa configuração, ela se tornaria muito distante da vida escolar, já que 

não estabelece ligações com a prática pedagógica e com outras áreas do conhecimento, nem 

pode participar da interdisciplinaridade porque isso só é possível na vivência dos problemas 

concretos. Defende, portanto, que a Psicologia seja uma disciplina teórico-prática na 

formação de professores. Como fundamento, só trará a assimilação de conceitos e teorias a 

serem reproduzidas nas aulas, nos textos estudados e nas avaliações, sem contribuir para a 

teorização da prática pedagógica e para a consequente transformação dos contextos escolares. 

Mas como mudar o status da disciplina de Psicologia da Educação como propõe a 

autora? Nas atuais Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia, entende-se a 

Psicologia como fundamento teórico da educação. Deveria tornar-se teórico-prática? De que 

forma? Quais conteúdos seriam ministrados na formação de professores? Em qual momento? 

A quais outras disciplinas a Psicologia deveria estar articulada? Essa mudança de status da 

disciplina garantiria a articulação teoria-prática almejada? Relacionar os conhecimentos 
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teóricos da Psicologia à vivência dos problemas escolares concretos não pressupõe, mais uma 

vez, oposição entre teoria e prática já na definição de seus conceitos? 

Na análise da autora detectamos outra forma de “miopia”, dada a incapacidade de 

dissociar teoria e práxis. Desse modo, não é possível solucionar os problemas da Psicologia 

na formação docente imprimindo-lhe caráter teórico-prático. Para Adorno (1995a), conforme 

assinalado anteriormente, não há uma linha contínua que conduziria da práxis à teoria.  

E, mais ainda, deve a Psicologia ocupar o lugar de fundamento da Educação? Seria a 

Psicologia capaz de explicar, melhor do que outras áreas do conhecimento, os problemas do 

cotidiano escolar? Deve ser o cotidiano a referência para os estudos durante a preparação ao 

magistério? Articular teoria e prática na formação de professores, com o apoio da Psicologia, 

significa que essa seja uma disciplina teórico-prática? Como delimitar quais disciplinas são 

teóricas, quais são práticas e quais são teórico-práticas? Não seria essa mais uma forma de 

separação entre trabalho físico e intelectual?  

Tais questões, se não totalmente respondidas, devem ao menos ser orientadoras das 

discussões presentes nesta pesquisa. Isso significa que nosso estudo deverá contemplar uma 

concepção de formação, uma concepção de Psicologia vinculada à formação e, como base de 

todas as discussões, a relação teoria-práxis característica da atual configuração do 

conhecimento presente neste momento histórico. 

Schlindwein et al (2006) analisaram a produção acadêmica do Grupo de Trabalho 

Psicologia da Educação (GT) da Associação Nacional de Estudos e Pesquisas em Pós-

Graduação (ANPED) no período de 1998 a 2004, a fim de identificar as principais questões 

tratadas pelos pesquisadores brasileiros nessa área de conhecimento, os referenciais teórico-

metodológicos que adotam para o estudo da realidade educacional e quais alternativas 

propõem para o enfrentamento das dificuldades educacionais, a partir das contribuições da 

Psicologia da Educação. 

 As autoras constataram que 128 trabalhos foram apresentados no Grupo ao longo 

daqueles anos. Desses, 16 foram materiais encomendados da vanguarda do pensamento da 

área e o restante se refere a comunicações e pôsteres. A análise é subdividida de acordo com 

os tipos de trabalhos. 

 Quanto aos materiais encomendados, as autoras consideram que eles expressam as 

discussões do GT indicando temáticas e perspectivas da Psicologia da Educação. Em geral, 

tratam das contribuições das teorias psicológicas para a Educação, analisam criticamente a 

maneira como tais teorias são por ela apropriadas e como se dá a constituição de 

subjetividades nos processos educativos. 
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 Com relação aos aspectos teóricos, os autores dos trabalhos abordam as concepções de 

educação, de desenvolvimento e aprendizagem e a constituição do psiquismo, além das 

implicações das teorias para o processo de formação docente. Outros textos refletem sobre a 

psicologização da educação por meio das teorias psicológicas que são apropriadas nos 

contextos educacionais. Sobre a subjetividade, tentam superar as tradicionais dicotomias entre 

social e individual, afetivo e cognitivo, teoria e prática, mas, em geral, parecem apresentar 

como proposta a unidade “dialética” entre os pólos anteriormente separados. Não 

encontramos, na pesquisa citada, menção às contradições inerentes aos objetos tanto da 

Psicologia quanto da Educação. 

 Os demais trabalhos, comunicações e pôsteres, expressam o estado do conhecimento 

da Psicologia da Educação. Seus temas mais frequentes foram: formação de professores, 

constituição da subjetividade, cultura escolar e práticas escolares. Considerando os dados 

sobre a temática “formação de professores”, mais comum nos trabalhos, as pesquisadoras 

afirmam: 

 

Aparecem, no âmbito desse quadro, estudos propositivos – que apresentam 
alternativas para a formação de professores –, estudos avaliativos – que investigam, 
in locu, o desempenho do professor e de programas oficiais aos quais o professor 
esteja submetido –, estudos que abordam o imaginário do docente e de seu trabalho, 
e até mesmo um trabalho que investiga a saúde mental do professor 
(SCHLINDWEIN et al, 2006, p. 154-155). 

 

 Em outro trecho complementam: 

 

[...] São estudos que investigam a dimensão interpessoal nos cursos de 
Licenciatura; as contribuições do ensino de psicologia na formação de educadores; 
a relação entre Psicologia e prática pedagógica; o papel da teoria; a formação 
transpessoal; os processos de formação e de construção de papel de professor ante 
os novos espaços e novas tecnologias; e as transformações conceituais de 
professores e situação de formação continuada. É interessante destacar que, assim 
como são estudos que apresentam uma variedade de subtemas, indicam também 
uma variedade de referenciais teóricos orientadores dos trabalhos [...] 
(SCHLINDWEIN et al, 2006, p. 155).  

 

As autoras concluem que os estudos apresentados no GT Psicologia da Educação da 

ANPED no período de 1998 a 2004 contribuem para a consolidação dessa área de 

conhecimento e sugerem outros temas de pesquisa, como análise das questões políticas da 

vida escolar, constituição de processos subjetivos, Psicologia na formação e na prática do 

educador, como se dá a apropriação de conhecimentos por parte do professor e dos alunos, 

mediações nos processos educativos, especialmente a partir das inovações tecnológicas. 
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Verifica-se, com base nos dados coletados e analisados pelas autoras, a inexistência 

nessa amostra de investigações que discutam esse caráter essencial e indispensável da 

Psicologia para a educação. Parecem se circunscrever à crítica aos limites das vertentes 

teóricas tradicionalmente utilizadas para interpretar os problemas educacionais. Em nenhum 

momento se questiona a presença da Psicologia na educação em geral e nos processos 

formativos em particular. Parte-se do princípio de que, uma vez necessário, deve-se rever 

apenas qual tipo de conhecimento psicológico pode favorecer a compreensão sobre o 

cotidiano escolar. 

A partir de uma análise preliminar, percebe-se, em geral, nos processos de formação 

docente tanto inicial como continuada a presença de uma Psicologia que tem acompanhado a 

educação fornecendo subsídios aos professores para entender o processo de desenvolvimento 

“normal” e “anormal” dos alunos, além de técnicas que supostamente poderiam melhorar a 

qualidade do ensino. Nesse percurso não faltou também um processo cada vez mais 

sofisticado de patologização e medicalização da educação. 

A fim de aprofundar a análise sobre as relações entre Psicologia e Educação, 

especificamente nos processos de formação docente, em pesquisa anterior11, tivemos como 

finalidade investigar o lugar que o professor atribui à Psicologia em sua formação e em seu 

trabalho pedagógico, compreendendo a apropriação e a avaliação feitas por ele da Psicologia 

que lhe foi ensinada e as expectativas que possuía para esta área do conhecimento, 

entrevistando professores de uma escola pública municipal da cidade de São Paulo. No 

cenário apresentado pelos docentes entrevistados foi possível verificar que a formação, em 

geral, e a formação em Psicologia, em particular, têm como fundamento o princípio da 

racionalidade instrumental, ou seja, o ensino da Psicologia como técnica para melhorar ou 

aperfeiçoar a escola ou resolver seus principais problemas. Ensina-se técnica com o objetivo 

último de promover a solução de dificuldades imediatas, distanciando-se de qualquer 

possibilidade de reflexão sobre o que acontece na escola e na realidade social mais ampla, que 

tem promovido sua descaracterização como instituição educativa, e ainda sobre a formação 

dos educadores como parte dessa descaracterização.   

Neste sentido, verificou-se que a Psicologia na formação de professores faz parte do 

que denominamos modelo de racionalidade instrumental presente nos processos formativos, 

reproduzindo uma Psicologia psicometrista, preconceituosa, classificatória, em detrimento da 

                                                
11 Dissertação de Mestrado intitulada “Formação docente e racionalidade instrumental: reflexões sobre a 
Psicologia a partir do depoimento de professores”, sob a orientação da Profa. Titular Maria Helena Souza Patto, 
Instituto de Psicologia, USP, SP, defendida em junho/2006. 
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reflexão, das experiências intelectuais, entendidas como um processo auto-reflexivo no qual a 

formação se oporia à vida normatizada, administrada, deixando marcas intensas e duradouras.  

 Nossa pesquisa de mestrado revelou, então, a falta de possibilidades de reflexão e da 

da autonomia do pensar nos processos formativos. Na realidade investigada pode-se dizer que 

não há mais formação intelectual e cultural a quem pretende ser um formador. Os cursos 

ensinam modelos pedagógicos fundamentados em propostas psicológicas como receitas para 

se conseguir um ensino eficaz, desvinculados do contexto educacional, além de preconceitos 

já superados pela própria ciência que inviabilizam o ensino das classes populares.  

 A crítica à realidade escolar é, geralmente, fundamentada em um modelo instrumental 

de pensamento: a escola vai mal, e muito mal, porque não se encontrou um modo adequado 

de ensinar e porque os professores não tiveram contato com formas eficazes de conhecimento 

sobre desenvolvimento e aprendizagem. Mais uma vez, nota-se o foco nos meios, já que os 

fins – uma educação com sentido emancipatório – sequer são compreensíveis. 

 Pode-se dizer, a partir da descrição das pesquisas que se ocuparam, de alguma forma, 

de tema semelhante a nossa investigação, que a preocupação com a preparação para o 

magistério, bem como com o ensino da Psicologia nesses processos formativos, insere-se num 

contexto social mais amplo de transformações significativas da (de) formação dos homens, 

especialmente durante o século XX, conforme análise efetuada no capítulo anterior. 

 A formação pedagógica é, geralmente, avaliada em termos da utilidade para a atuação 

profissional. Ainda que as atuais investigações sobre os cursos de Pedagogia, de maneira mais 

abrangente, e sobre sua relação com a Psicologia, de forma particular, partam do pressuposto 

de que é necessário desenvolver uma análise crítica sobre a formação docente, na maioria das 

vezes, reproduzem o mesmo esquema de pensamento que tentam superar. Isso significa que a 

mudança não se dá subjetivamente. É preciso levar em conta as determinações sociais 

objetivas que regem e limitam nossas possibilidades de atuação e de transformação.  

 Por ora, podemos dizer que a crítica à formação e ao ensino de Psicologia nela contida 

não se efetiva com unidades entre sujeito e sociedade, Educação e Psicologia, teoria e prática. 

As cisões típicas desta configuração social precisam ser destacadas, assim como as 

contradições. Nelas talvez estejam as brechas, não para atingirmos a formação ideal, mas para 

vislumbrarmos uma educação possível em busca da autonomia intelectual.    

 Com o intuito de compreender como se dá a relação entre a Psicologia e a Pedagogia, 

no que se refere à formação de professores, apresentamos nos próximos capítulos um estudo 

sobre a produção de conhecimento científico relativa à preparação para a docência 

desenvolvida no programa de Pós-graduação em Educação da Faculdade de Educação da 
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Universidade de São Paulo, desde sua origem até os dias atuais. Temos por finalidade discutir 

se esses saberes possibilitam criticar e resistir à pseudoformoção, ou se, por outro lado, 

mantêm o reducionismo característico das primeiras relações entre Psicologia e Educação. 
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3 METODOLOGIA 

 

 

Considerando as discussões dos capítulos anteriores sobre a formação de professores e 

sobre a participação da Psicologia nesse processo no atual cenário da educação na sociedade 

brasileira, temos a finalidade, ao final deste estudo, de delimitar alguns princípios para uma 

educação que visa à emancipação, a partir da crítica à pseudoformação, no que diz respeito à 

relação entre a Psicologia e a formação docente.  

Para tanto, faz-se necessário analisar como a Psicologia se insere na formação de 

professores e, mais especificamente, na produção de conhecimento científico sobre a 

formação docente, levando em conta seu tradicional uso para alcançar o ensino eficaz e para 

promover bons resultados educacionais, ou seja, num contexto em que a Psicologia, 

transformou-se num conhecimento técnico-instrumental-prático para solucionar problemas 

escolares.  

Sem perder de vista a totalidade e, portanto, as diferentes configurações da Psicologia 

junto à formação de professores, optamos pela análise dos conhecimentos científicos que têm 

sido elaborados em um programa de pós-graduação em Educação, já que, em tese, nesse tipo 

de programa se formam prioritariamente professores que atuam desde a educação infantil até 

o ensino superior.  

Assim, nosso interesse é pela articulação entre Educação e Psicologia, considerando a 

primeira como fim e a última como meio; por isso debruçamo-nos sobre as produções 

científicas da Educação, especificamente sobre formação de professores, a fim de verificar o 

modo como utilizam conhecimentos psicológicos.  

 Delimitado nosso recorte da totalidade, nos perguntamos: 

 

A maneira como a Psicologia se insere na produção de conhecimento científico sobre 

formação de professores tem fornecido elementos para a crítica da pseudoformação docente 

com vistas à emancipação? 

 

Ao considerar que mudanças nos processos de formação de professores dependem de 

transformações sociais objetivas, situamos as relações entre a formação docente e a Psicologia 

também como produtos dessas mesmas relações. Nesse sentido, sabemos que a crítica não é 

suficiente para promover a emancipação intelectual, tampouco a análise da determinação da 

Psicologia sobre a Educação.  
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No entanto, avaliamos que se uma pesquisa não pode por si só gerar transformações 

nos aspectos materiais objetivos que produzem a deformação intelectual de nosso tempo, sem 

o exame crítico da maneira como Educação e Psicologia se vinculam nos processos de 

preparação para o magistério não há qualquer possibilidade de alterar a pseudoformação. 

Cientes de nossos limites e do possível alcance deste estudo, para responder a questão 

proposta, temos como objetivos:  

 

� Compreender como se expressa o vínculo entre os problemas pedagógicos e a 

Psicologia na produção de conhecimento científico sobre formação de professores; 

 

� Avaliar quais elementos dos resultados das pesquisas sobre formação de professores 

em sua relação com a Psicologia podem contribuir para o desenvolvimento de 

experiências formativas presentes em processos de formação opondo-se à 

pseudoformação. 

 

Correspondendo aos objetivos, foram elaboradas as seguintes hipóteses de pesquisa: 

 

a)  a Psicologia pretende solucionar problemas da formação de professores, sendo 

considerada como mais importante do que os próprios aspectos pedagógicos, 

colocando-se acima das questões educacionais, o que caracteriza processos de 

pseudoformação;  

 

b)   as relações entre a Educação e a Psicologia estabelecidas na produção científica 

selecionada não permitem o desenvolvimento de experiências formativas já que os 

problemas da formação de professores são reduzidos a aspectos psicológicos e, assim, 

não favorecem a crítica à pseudoformação.  

 

3.1 Procedimentos de coleta de dados  

 

 Com a finalidade de atingir os objetivos propostos, serão definidos, a seguir, o 

programa de pós-graduação escolhido como objeto de investigação, assim como os 

procedimentos utilizados para a coleta de dados. 
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3.1.1 Definição do programa de pós-graduação selecionado como objeto de estudo 

 

Foi escolhida a produção científica consubstanciada em dissertações e teses do 

Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da Universidade de São 

Paulo (FEUSP) como fonte de dados. Pretendeu-se investigar especificamente tal produção no 

que se refere à temática Psicologia na Formação Docente, tendo como perspectiva a análise 

da relação Educação-Psicologia, por isso a seleção de um Programa de Pós-Graduação em 

Educação. 

Destaca-se a relevância histórica da FEUSP que, desde 193312, é responsável por 

formar educadores que atuam na educação básica brasileira, além de formar pesquisadores da 

educação que produzem conhecimento científico em todo país. Retomando sua constituição, 

vale dizer que naquele ano foi instalado o Instituto de Educação incorporado em 1934 à 

Universidade de São Paulo. Em 1938 o Instituto foi transformado na Seção de Pedagogia da 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da mesma Universidade e, no mesmo ano, em 

Departamento de Educação. Em 1939 são conferidos ao Departamento objetivos 

profissionalizantes, a fim de preparar profissionais para o magistério e, com a Reforma 

Universitária de 1968 e a elaboração dos novos Estatutos da Universidade de São Paulo em 

1969, passa a funcionar, a partir de 1º. de janeiro de 1970, a Faculdade de Educação.  

O Programa de Pós-Graduação em Educação da FEUSP foi criado em 1971, tendo 

como finalidades o desenvolvimento de pesquisas e a formação de educadores na área da 

educação em todos os sistemas de ensino e em todos os níveis e modalidades, contemplando 

os diferentes aspectos sociais envolvidos nos quais a educação se apresenta, bem como formar 

professores-pesquisadores para o ensino superior. O Programa contava em 2011 com 591 

alunos regulares, sendo 337 de doutorado, 254 de mestrado e 126 docentes credenciados. 

Desde 1971, foram defendidas aproximadamente 1057 teses e 1240 dissertações. 

 O Programa possui, segundo consulta realizada em 2011, dez linhas temáticas de 

pesquisa, sendo que uma delas aborda especificamente a relação entre a Psicologia e a 

Educação que “abrange investigações teóricas e aplicadas no campo de intersecção da 

psicologia e da educação. Compreende estudos sobre os processos de desenvolvimento e sua 

interface com a aprendizagem, estudos psicanalíticos em educação, bem como estudos sobre a 

                                                
12 Os dados sobre o Programa de Pós-Graduação apresentados nesta seção, estão disponíveis no endereço 
eletrônico da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo: www.fe.usp.br. Acesso em agosto de 2011. 
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escolarização e o cotidiano escolar”13. Estão vinculados a essa linha de pesquisa, de acordo 

com a configuração do programa em 2011, dezessete docentes. O Programa conta ainda com 

diversos grupos de pesquisa que estudam direta ou indiretamente a temática Formação 

Docente. 

 Em decorrência das características do Programa de Pós-Graduação em Educação da 

FEUSP e por sua relevância para a produção de conhecimento científico em educação há mais 

de 40 anos, trazendo contribuições e transformações para a educação paulista e brasileira, 

justifica-se sua escolha. 

 

3.1.2 Seleção do material de análise 

 

 Com o intuito de atingir os objetivos foi realizada a análise de 17 teses de doutorado 

produzidas no Programa de Pós-Graduação em Educação da FEUSP, no período de 1967 a 

2010, que abordam a relação Formação de Professores e Psicologia. 

Para selecionar o material de análise, bem como o período em questão, num primeiro 

momento foram consultadas duas fontes: 

� Catálogo impresso publicado pela biblioteca da FEUSP em 2003, contendo as 

referências às dissertações e teses produzidas no período de 1967 a 1998;  

� Catálogo virtual da FEUSP no qual constam as pesquisas defendidas no período de 

1999 a 2010. 

Essas fontes permitiram identificar os resumos de todas as pesquisas já defendidas no 

programa desde sua criação até os dias atuais. Vale lembrar que nossa finalidade era encontrar 

as pesquisas que abordavam a relação Educação-Psicologia, tendo como foco a formação 

docente. De posse dos resumos, procedeu-se à seleção dos dados considerando-se, a princípio, 

todos os trabalhos que versavam sobre a temática Formação de Professores e todos aqueles 

que abordavam o assunto Psicologia.  

Desse modo, foram selecionadas para consulta todas as pesquisas classificadas por 

seus autores, tendo como referência as palavras-chaves ou o assunto, como pertencentes à 

Formação de Professores, bem como aquelas vinculadas à temática Psicologia. Depois, foi 

possível selecionar somente as que apresentavam alguma relação entre Formação de 

Professores e Psicologia.  

Em síntese, as temáticas analisadas para a seleção da amostra das teses foram: 

                                                
13 Informações disponíveis em: http://www3.fe.usp.br/pgrad/novo/institucional/linhas/linha9.asp. Acesso em 
agosto de 2011. 
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Formação de Professores � Psicologia � Formação de Professores e Psicologia 

 

O levantamento e a seleção das 17 teses foram realizados em duas fases: 

 

1ª. Identificação do número total de dissertações e teses que versavam sobre a temática 

Formação de Professores e Psicologia desde a criação do Programa, em 197114, até 2010. A 

consulta a esse material se deu por meio de duas fontes, relativas a dois períodos distintos: 

 

a) O levantamento das dissertações e teses defendidas no período de 1967 a 1998 ocorreu por 

meio de catálogo publicado em 2003 pelo Serviço de Biblioteca e Documentação da FEUSP 

(BATTAGLIA, 2003).  

Entre 1967 e 1998 foram produzidas 78815 pesquisas no programa. No catálogo existe 

um índice de assuntos que classifica os estudos de acordo com suas temáticas. Foi efetuada a 

leitura do índice no qual estão agrupadas as pesquisas por temas. Foram separados todos os 

assuntos do índice que podiam ter relação direta com Formação de Professores e com a 

Psicologia.  

No que se refere à Formação de Professores, foram selecionadas as pesquisas que 

versavam sobre os seguintes assuntos presentes no catálogo: aperfeiçoamento de professores, 

educação continuada, educação permanente, ensino por correspondência, estágio do professor 

primário, formação de professores, formação do professor primário, formação do professor 

universitário, professor especializado, professor leigo, licenciatura. Os assuntos escolhidos 

foram os que expressam explicitamente vínculo com a temática geral Formação de 

Professores.  

Foram excluídos todos os assuntos que não apresentavam relação direta e explícita 

com a formação docente, tais como: discriminação racial, economia da educação, educação 

religiosa, tecnologia educacional, serviço social, saúde pública, crianças operárias etc. 

                                                
14 Oficialmente o Programa de Pós-Graduação em Educação da FEUSP se estabelece em 1971, entretanto a 
primeira pesquisa desenvolvida na Faculdade data de 1967, conforme sistematização feita por Bataglia (2003). 
15 Os números indicados ao longo da descrição dos procedimentos metodológicos desta pesquisa, assim como os 
dados que serão apresentados nas tabelas a seguir, expressam nossos primeiros resultados sobre as relações entre 
Formação de Professores e Psicologia. Ainda que se constituam como resultados, optou-se por indicá-los no item 
da metodologia, a fim de tornar clara a exposição das etapas do estudo que culminou na seleção de nossa 
amostra. A análise propriamente dita será desenvolvida no próximo capítulo. 
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A primeira etapa da seleção permitiu identificar que das 788 produções defendidas no 

programa entre 1967 a 1998, 50 se referem de forma direta e explícita à Formação de 

Professores. 

No que diz respeito às pesquisas sobre Psicologia, também utilizou-se como critério 

de seleção aquela categorização efetuada no catálogo e foram escolhidos todos os trabalhos 

que apresentavam relação direta com a Psicologia, com base no índice de assuntos: Psicologia 

(Inteligência geral, Inteligência humana, Personalidade), Psicanálise, Psicologia do 

Adolescente, Psicologia Educacional, Psicologia do Desenvolvimento e Psicologia Infantil 

(Evolução da Criança e Puberdade).  

Foram excluídos os assuntos cujos títulos não mantinham vínculo explícito com a 

Psicologia, tais como: escrita e leitura, adolescentes, jardim da infância, alfabetização, jogos 

educativos etc.  

Das 788 pesquisas produzidas entre 1967 e 1998, 37 se referem diretamente à 

Psicologia.  

Procedeu-se à leitura dos 87 resumos encontrados (50 sobre Formação de Professores 

e 37 sobre Psicologia), com a finalidade de separar os que versavam ao mesmo tempo sobre 

Formação de Professores e Psicologia. Foram identificados apenas 3 pesquisas nessa etapa, 

que datam de 1988, 1995 e 199816. 

 

b) A coleta do material relativo ao período de 1999 a 2010 foi realizada por meio do site 

www.usp.br/sibi - DEDALUS - catálogo virtual de todas as bibliotecas da Universidade de 

São Paulo, especificamente da Faculdade de Educação (FEUSP). Para selecionar as pesquisas 

foi efetuado um levantamento de todas as dissertações e teses disponíveis no banco de dados 

virtual nos anos investigados17. Como, nesse caso, não havia categorização prévia, foram 

lidos todos os resumos referentes às pesquisas defendidas no período de 1999 a 2010, 

totalizando 1626 trabalhos. A seleção e a categorização dos materiais foram realizadas de 

maneira idêntica ao período de 1967 a 1998, seguindo o percurso das três temáticas 

anteriormente apresentadas: 

                                                
16 Os títulos das pesquisas são: Psicologia para quê? A psicologia ensinada e a psicologia praticada: subsídios 
para a compreensão do papel do professor (1988); Vida, trabalho e conhecimentos: metodologia para 
elaboração coletiva e interdisciplinar do conhecimento fundado no trabalho como princípio educativo, uma 
contribuição para a formação do professor (1995); A reflexão distanciada na construção dos conhecimentos 
profissionais do professor em curso de formação inicial (1998). 
17 As dissertações e teses que compuseram o corpus de investigação desta pesquisa foram coletadas no sistema 
DEDALUS no período de 2009 a 2011. Alterações efetuadas no sistema pós-coleta de dados não foram 
consideradas para efeito de categorização das pesquisas consultadas. 
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Formação de Professores � Psicologia � Formação de Professores e Psicologia 

Para essa classificação foram utilizados, em conjunto, o título, o resumo e o assunto 

(palavras-chave) indicados pelo próprio autor.   

Com relação ao período de 1999 a 2010, constatou-se que das 1626 pesquisas, 310 

abordavam o tema Formação de Professores e 157 tratavam de algum assunto vinculado à 

Psicologia. Após análise dos resumos, foram identificadas 27 dissertações e teses sobre 

Formação de Professores e Psicologia. 

 

A tabela 3.1 sintetiza o número de pesquisas selecionadas nos períodos de 1967 a 1998 

(a) e de 1999 a 2010 (b), descritos acima, cujos resumos indicavam vínculo com a temática 

Formação de Professores ou abordavam assuntos relacionados à Psicologia: 

 

Tabela 3.1 – Síntese do levantamento geral dos resumos da quantidade de dissertações e teses produzidas no 
período de 1967 a 2010 no Programa de Pós-Graduação em Educação da FEUSP 

DISSERTAÇÕES E TESES ANO 

Total Selecionadas  

1967 a 1998* 788 87 
1999 88 17 
2000 131 29 
2001 112 22 
2002 100 20 
2003 128 31 
2004 141 38 
2005 143 53 
2006 131 40 
2007 146 32 
2008 167 64 
2009 172 60 
2010 167 61 

TOTAL 2414 554 
Fonte: Tabela elaborada com base nos dados disponíveis em Bataglia (2003) e no catálogo virtual da biblioteca 
da FEUSP. 
Nota: *O número total de dissertações e teses referentes ao período de 1967 a 1998 foi somado, pois a consulta 
aos materiais defendidos nesses anos se deu por meio do catálogo Teses e dissertações defendidas na FEUSP: 
1967 a 1998 (BATTAGLIA, 2003) e, em relação aos demais anos, nesse período há poucos trabalhos que se 
vinculam a nossa temática de investigação (Formação de Professores e Psicologia). Por isso, os dados foram 
agrupados.  

 

A tabela 3.2 apresenta o número de pesquisas que tratam da temática Formação de 

Professores e Psicologia, no período de 1967 a 2010, destacando que o primeiro estudo que 

aborda o assunto em questão data de 1988. 
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Tabela 3.2 – Identificação das pesquisas que abordam a relação entre Formação de Professores e Psicologia no 
Programa de Pós-Graduação em Educação da FEUSP, no período de 1967 a 2010  

ANO DISSERTAÇÕES 
E TESES 

SELECIONADAS* 

FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES 

PSICOLOGIA FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES 

e 
PSICOLOGIA** 

1967 a 
1998 

87 50 37 3*** 

1999 17 13 4 0 
2000 29 17 12 0 
2001 22 16 6 0 
2002 20 11 9 0 
2003 31 18 13 0 
2004 38 28 10 0 
2005 53 32 21 2 
2006 40 33 7 3 
2007 32 24 8 0 
2008 64 36 28 12 
2009 60 44 16 3 
2010 61 38 23 7 

TOTAL 554 360 194 30 
Fonte: Tabela elaborada com base nos dados disponíveis em Bataglia (2003) e no catálogo virtual da biblioteca 
da FEUSP. 
Notas: *Os números indicados nesta coluna se referem à somatória das pesquisas sobre Formação de 
Professores e sobre Psicologia selecionadas a partir do levantamento geral de todas as dissertações e teses 
defendidas no Programa de Pós-Graduação da FEUSP no período de 1967 a 2010.  
**Os números indicados nesta coluna indicam os estudos destacados das colunas 3 (Formação de Professores) e 
4 (Psicologia) que abordam as duas temáticas simultaneamente. 
*** Os três trabalhos encontrados nesse período são de 1988, 1995 e 1998. 

 

2ª. Definição da amostra para análise: 

Uma vez identificado que do total de 2414 dissertações e teses defendidas no 

Programa de Pós-Graduação da FEUSP, no período de 1967 a 2010, 3018 abordam a relação 

Formação de Professores e Psicologia, procedeu-se à definição de critérios para a seleção da 

amostra que seria analisada na íntegra. O período considerado foi de 1988, data da primeira 

pesquisa sobre a temática em destaque, a 2010. 

 Com a finalidade de delimitar a amostra, foram identificadas as dissertações de 

mestrado e as teses de doutorado, conforme dados da tabela 3.3: 

 

 

                                                
18 Aparentemente, este resultado poderia enfraquecer nossa hipótese de que a Psicologia coloca-se no lugar das 
questões pedagógicas nos estudos educacionais, já que de um total de 2414 pesquisas, apenas 30 expressam 
explicitamente as relações entre formação docente e Psicologia. No entanto, como será analisado no próximo 
capítulo, este número não significa que apenas 30 trabalhos em/sobre educação mantêm relações com a 
Psicologia. Como indicado na tabela 2, do total de 554 pesquisas selecionadas, 194 (35,01%) estabelecem 
explicitamente algum vínculo com essa área de conhecimento. A Psicologia também está presente nos outros 
estudos em/sobre educação que versam sobre diferentes temáticas, além da formação de professores, mas que 
não foram destacadas, pois não se referem a nossa temática de pesquisa.  
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Tabela 3.3 – Número de dissertações e teses sobre Formação de Professores e Psicologia defendidas no 
Programa de Pós-Graduação em Educação da FEUSP no período de 1988 a 2010 

ANO* Dissertações Teses 
1988 0 1 
1995 0 1 
1998 0 1 
2005 0 2 
2006 2 1 
2008 5 7 
2009 1 2 
2010 5 2 

TOTAL 13 17 
Nota: * Foram indicados na tabela apenas os anos em que aparecem pesquisas sobre Formação de Professores e 
Psicologia, a partir dos catálogos consultados. 
 

Posto que as pesquisas de doutorado, em tese, apresentam maior aprofundamento 

teórico e metodológico, resultando em estudos com maior contribuição científica, foram 

escolhidas as 17 pesquisas de doutorado para compor o corpus de análise desta investigação. 

 

3.2 Procedimentos de análise de dados 

 

 A análise dos dados não partiu de categorização prévia, por se considerar que 

classificações ou tendências surgiriam do material selecionado, ainda que a leitura das teses 

tenha sido orientada pelo referencial teórico que fundamenta esta pesquisa.  

 Procedeu-se à leitura das 17 teses com a finalidade de identificar, num primeiro 

momento, as características gerais dos estudos, desde os assuntos mais frequentemente 

abordados até suas conclusões. 

 Nessa primeira etapa verificou-se que não há uniformidade na forma de apresentação e 

de análise dos aspectos psicológicos nem na maneira como a Psicologia se relaciona com a 

formação de professores. 

 Foi realizada, então, nova leitura do material com a intenção de verificar o que havia 

de propriamente psicológico nos estudos escolhidos, delimitando e definindo indicadores de 

aspectos ou dimensões que conferem caráter psicológico às pesquisas.  

 Os indicadores, descritos a seguir, uma vez definidos, foram encaminhados a três 

professores do ensino superior que atuam em um curso de Pedagogia de uma universidade 

pública do estado do Paraná19. Desses, apenas um tem formação em Psicologia e atua na 

perspectiva da Análise do Comportamento. Os outros dois são pedagogos. Solicitou-se aos 

                                                
19 Os docentes escolhidos desenvolvem suas atividades profissionais na mesma instituição em que trabalhamos. 
Dois professores – uma pedagoga e uma psicóloga – retornaram nossa solicitação a tempo de inserir suas 
contribuições na definição dos indicadores. 
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docentes que analisassem os indicadores inicialmente definidos, bem como seus exemplos, 

verificando se os aspectos ou dimensões psicológicas indicados correspondiam àquilo que 

eles consideravam psicológico.  

 Tal procedimento teve o intuito de proporcionar maior objetividade e fidedignidade à 

definição dos indicadores, que foram modificados a partir das contribuições e sugestões dos 

professores envolvidos. De posse dos pareceres dos docentes, confrontamos as sugestões a 

fim de identificar semelhanças e diferenças. As concordâncias apresentadas foram 

incorporadas à nova definição dos indicadores e as diferenças serviram para detectar possíveis 

imprecisões em nosso material. 

Na etapa de delimitação e definição de indicadores, levou-se em conta que diferentes 

vertentes teóricas da Psicologia conceituam seus objetos distintamente. Tendo em vista a 

multiplicidade de conceitos, definições, objetos, autores e teorias, foram selecionados 

quaisquer trechos das pesquisas que indicassem vínculo explícito com as tradicionais 

perspectivas psicológicas reconhecidas nesse campo de conhecimento. 

É importante dizer que a definição dos indicadores contemplou o conteúdo expresso 

nas investigações analisadas e a forma de apresentação dos dados, como a descrição de 

histórias de vida ou a análise da própria formação, por exemplo. 

Nesse levantamento foram escolhidos trechos que pudessem demarcar e exemplificar 

os indicadores, além de servir, posteriormente, como o corpus de material empírico desta 

pesquisa. As teses foram identificadas por número, de 1 a 17, sendo a primeira defendida em 

2010 e a última em 1988. 

Os indicadores definidos dizem respeito ao conjunto das teses selecionadas e não se 

aplicam a qualquer material que trate da temática Formação docente e Psicologia. Isso 

significa que para caracterizar o que poderia denotar um aspecto ou dimensão psicológica nas 

pesquisas em questão levou-se em conta os elementos presentes no material examinado. 

Assim, por exemplo, verificou-se que predominam duas referências teóricas nas teses: 

Psicanálise e Psicologia Histórico-Cultural. Em função disso, foram encontrados termos 

psicológicos próprios a essas referências, como inconsciente e função psicológica superior, 

respectivamente, de tal forma que a delimitação de indicadores não poderia ser feita 

desvinculada ou desconsiderando as perspectivas teóricas mais frequentes nos estudos 

consultados. 

Desse modo, ressalta-se que a análise não ocorre pelo estabelecimento de uma 

sucessão de etapas, ou seja, os indicadores não foram definidos para permitir a consulta 

posterior ao material. Ao contrário, a delimitação do que poderia ser considerado psicológico 
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nas teses ocorreu a partir de leitura preliminar que forneceu indícios sobre como efetuar as 

definições. Uma vez definidos, os indicadores foram reformulados, enquanto as teses eram 

analisadas. 

A seguir, são apresentadas as conceituações dos indicadores acompanhadas de 

exemplos das teses que contribuem para ilustrá-los. Na delimitação, considerou-se 

psicológico quando o autor da tese:  

 

a) Cita processos relacionados ao desenvolvimento cognitivo, como pensamento, consciência, 

cognição, linguagem, mediações simbólicas, pensamento teórico, aprendizagem20 etc. Em 

geral, a descrição desses processos esteve presente nos estudos cuja referência é a Psicologia 

Histórico-Cultural21: 

 
A escola adquire um significado crucial na teoria vygotskiana, uma vez que é ela 
que possibilita a construção de novos significados e provoca o desenvolvimento 
cognitivo do sujeito por meio da transformação da atividade consciente. É através 
da apropriação de conceitos e de conhecimentos que o homem torna-se capaz de 
criar formas diferenciadas de pensamento e de fazer uso de suas funções 
psicológicas superiores para abstrair, generalizar e categorizar o pensamento 
(Tese 2, p. 58, grifo nosso). 
 
A pesquisa efetuada destaca a necessidade de se buscar um ensino-aprendizagem 
que provoque um desenvolvimento cognitivo mais efetivo, mediante a utilização 
de mediações apropriadas em sala de aula. A conexão entre linguagem e 
pensamento permite ao estudante usar conscientemente suas estruturas 
cognitivas superiores e as mediações pedagógicas adotadas em sala de aula devem 
impulsionar novas formas psicológicas de pensamento por meio da elaboração 
conceitual. Entretanto, para que tal impulso realmente se efetive, há a necessidade 
de provocar nos estudantes a necessidade contínua de aprender, permitindo-lhes a 
busca de metas que se relacionem ao exercício do pensamento teórico, visto como 
condição sine qua non para a conquista da atividade reflexiva. Para tanto, é preciso 
problematizar a prática social dos estudantes, pois é por meio do conteúdo 
trabalhado no contexto escolar que os estudantes poderão desenvolver e ampliar 
suas capacidades cognitivas, com a finalidade de repensar a realidade objetiva 
(Tese 2, p. 139, grifo nosso). 

 

                                                
20 É importante dizer que esses processos não são foco de estudo apenas da Psicologia. Pensamento e linguagem, 
por exemplo, podem ser investigados fora do campo psi. No entanto, para efeito de análise, foram caracterizados 
como dimensões psicológicas porque mencionados nas teses, na maioria das vezes, como parte de um conjunto 
mais amplo de uma teoria psicológica citada pelo pesquisador. Especificamente no que se refere à consciência, 
verificou-se a utilização desse termo de forma recorrente em diferentes estudos quando o autor analisa a 
mudança nas ações dos indivíduos (professores e/ou alunos) a partir da formação. Nesse caso, as transformações 
foram denominadas conscientização e, em geral, são relativas às alterações no modo de pensar, na maneira como 
conduzir as aulas, as avaliações e as atividades pedagógicas; por isso foram entendidas aqui como aspecto do 
desenvolvimento cognitivo. O conceito e seu uso serão discutidos em detalhes ao longo do próximo capítulo. 
21 Ainda que consciência não seja um termo específico da Psicologia Histórico-Cultural e possa ser utilizado por 
diferentes perspectivas teóricas da Psicologia, manteve-se sua inserção nesta categoria, uma vez que se refere às 
alterações cognitivas, descritas em nota anterior, a partir de um processo também cognitivo de apropriação de 
conhecimentos, isto é, trata-se de uma modificação na forma de pensar e, consequentemente, na ação docente 
após intervenções do agente formador. 
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O aprender a ensinar a partir dos conhecimentos teóricos mobilizou o 
questionamento sobre a prática pedagógica das professoras. E foi desta forma que a 
aprendizagem desencadeou o processo de desenvolvimento psíquico das 
professoras na organização do ensino e da prática pedagógica (Tese 5, p. 228, grifo 
nosso). 

 
A apropriação de tais conhecimentos por parte do educador e a consciência das 
possibilidades reais do ensino e do lugar social que ocupa na sociedade 
contemporânea interferem na constituição da dimensão psicológica do próprio 
educador e na definição da práxis na atividade pedagógica que cria condições 
favoráveis para a transformação da dimensão psicológica dos estudantes (Tese 12, 
p. 306, itálico do autor, grifo nosso).  

 

b) Menciona processos relacionados ao desenvolvimento emocional-afetivo ou à dinâmica 

psíquica, como inconsciente, aparelho psíquico, inconsciente coletivo, sublimação etc. Os 

conceitos psicológicos aqui apresentados estiveram, geralmente, associados às teses de 

orientação psicanalítica: 

 

Os resultados desse enriquecimento foram percebidos quando avaliamos os projetos 
de ensino, que agora continham idéias inovadoras, porém ainda sem uma avaliação 
sócio-ambiental mais profunda. Os anos de 2005 e 2006 foram caracterizados por 
uma migração do Discurso do Mestre para o Discurso da Universidade e mantendo-
me na posição esquizo-paranóide (idealização) na perspectiva do 
amadurecimento do aparelho psíquico (Tese 1, p. 134, grifo nosso). 

 
Iniciamos, então, a apresentação da constituição do sujeito e dos três registros 
Lacanianos. Depois, explicitamos mais detalhadamente os elementos sobre os 
quais orientamos a nossa tentativa de interpretação, pois, a opção que fizemos na 
análise foi de utilizar apenas as idéias e conceitos da Psicanálise com as quais 
tínhamos alguma familiaridade (Tese 7, p. 91, grifo nosso). 

 

c) Cita questões relativas à subjetividade22, como motivos, sentimentos, emoções, desejos, 

queixas, histórias de vida etc.: 

 

Assim, uma função importante para aqueles que educam e a ser considerada nos 
procedimentos educacionais é a de se mobilizar o desejo dos educandos – e os seus 
próprios – para a realização de processos de formação construtivos, criativos, 
flexíveis e inclusivos (Tese 3, p. 207, grifo nosso). 

 
Investigar o que sustenta o professor na profissão apesar das suas queixas, a partir 
da análise dos aspectos subjetivos que permeiam as relações escolares (Tese 7, 
Resumo, grifo nosso). 

 
Por essas razões elegemos o método biográfico das Histórias de Vida como 
coletor de dados, por considerá-lo o mais apropriado na tentativa de nos 
aproximarmos do imaginário construído pelos professores em relação à escola, ao 
exercício da profissão e à docência (Tese 7, p. 23, grifo nosso). 

                                                
22 Embora a subjetividade seja um dos componentes característicos do desenvolvimento emocional-afetivo, 
optou-se por elaborar uma categoria à parte porque, nesse caso, os autores das teses, em geral, não fizeram 
referência aos termos de maneira associada a uma teoria psicológica. A ênfase dada pelo pesquisador foi no 
aspecto individual/particular/subjetivo presente nas relações de formação de professores. 
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Quanto mais segura se sentia a professora durante a atividade ou discussão 
proposta, mais ela ouvia, mais ela interagia com os estudantes, questionava, 
incentivava. Pelo contrário, quando tinha dúvidas ou não conseguia relacionar o 
conhecimento científico em questão com as falas dos alunos, tinha menos 
paciência para ouvir e logo dava uma resposta, uma definição (Tese 10, p. 135, 
grifo nosso). 

 
Um dos motivos que conduz à análise da minha própria prática pedagógica, 
vincula-se à necessidade de realizar um estudo comparativo das transformações da 
práxis na atividade pedagógica, identificando a essência das ações e operações na 
atividade pedagógica, a partir da influência da formação profissional em diferentes 
níveis (Tese 12, p. 7, itálico do autor, grifo nosso).  

 

d) Fala sobre doenças, distúrbios ou transtornos psicológicos: 

 
Confrontar a produção acadêmica sobre transtorno do déficit de atenção com 
hiperatividade, e os desdobramentos do laudo, no contexto familiar e da saúde 
(Tese 4, Resumo, grifo nosso). 

 

e) Faz referência explícita a autor ou teoria tradicionalmente reconhecidos no campo da 

Psicologia: 

 

Na perspectiva de Melanie Klein ele estaria assumindo uma posição esquizo-
paranóide, da separação da química em boa e má, com o agravante de que a 
produção de sabão por ele apresentada era uma tecnologia sem nenhuma inovação 
verde. Portanto essa idealização apresentava, também, uma fundamentação teórica 
bem precária (Tese 1, p. 106, grifo nosso). 

 
[...] utiliza-se como referencial teórico-metodológico deste trabalho a psicologia 
histórico-cultural, particularmente no que se refere ao processo de formação de 
conceitos e à sua relação com o desenvolvimento da função psicológica superior 
denominada pensamento teórico (Tese 2, p. 10, grifo nosso). 

 
Embora a Psicanálise não tenha feito parte de nossa formação inicial, temos 
utilizado vários conceitos do campo psicanalítico em nossa produção acadêmica. 
O fato de essa produção vir se mostrando bastante promissora nos permite acreditar 
em seu potencial de análise e na sua contribuição para compreender e dar 
significado aos eventos de sala de aula (Tese 7, p. 91, grifo nosso).  

 
Estamos convencidos de que a teoria psicodramática a ser adotada nessa pesquisa, 
com seus conceitos fundamentais, sua teoria dos papéis e técnicas de dramatização, 
tem muito a colaborar para a reconstrução do papel do professor e para a 
qualificação das necessárias relações nele implicadas (Tese 9, p. 52, grifo nosso). 
 
Em nosso estudo a reflexão é explicada a partir dos referenciais teóricos: filosófico 
de Dewey e psicológico de Piaget. O primeiro nos situa na atual perspectiva da 
formação do professor reflexivo e o segundo nos permite compreender e explicar 
como se dá o processo de reflexão sobre conhecimentos e a que resultados este 
pode levar (Tese 15, Resumo, grifo nosso). 

 

Definidos os indicadores que conferem alguma dimensão ou caráter psicológico às 

teses, foi efetuada a seleção dos que aparecem em cada etapa da pesquisa: objeto/objetivos, 

método, referencial teórico, resultados/conclusões/considerações finais. Ainda que tenham 
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sido escolhidos vários trechos de cada tese em suas diferentes partes, para a apresentação dos 

dados, foram selecionados os que melhor representassem os indicadores psicológicos 

presentes naquele estudo. É importante dizer que em um mesmo trabalho constatou-se a 

presença de diferentes indicadores. Com efeito, nosso foco de análise não foi a especificidade 

do indicador, mas as relações estabelecidas entre a Formação de Professores e a Psicologia no 

conjunto da pesquisa quando os autores citam aspectos ou dimensões psicológicas em 

investigações educacionais. 

Desse modo, para efeito de análise, foi utilizada a divisão das pesquisas em partes. 

Considerando que tal divisão pode ser artificial, ainda que se constitua como recurso 

importante para compreender o conjunto de teses, também foi examinada a dinâmica dos 

trabalhos. Não obstante essa possível fragmentação, buscou-se identificar como esse caráter 

psicológico se desenvolve ao longo de cada tese, permitindo avaliar se o estudo é 

essencialmente psicológico, possui uma vertente psicológica ou apresenta a Psicologia em 

parte do trabalho e depois a abandona. 

A apresentação e análise dos dados ora contemplará a pesquisa em sua totalidade, ora 

abordará as diferentes fases da investigação. Isso porque a divisão em partes é apenas um 

recurso para a compreensão do conjunto e nosso principal objetivo é compreender as relações 

entre a formação docente e a Psicologia em seu desenvolvimento, considerando sua dinâmica 

de produção. 

 Em síntese, a definição dos indicadores orientou a leitura e análise do conteúdo das 

teses a fim de responder se a Psicologia contribui ou não para a crítica da pseudoformação de 

professores, levando em conta a elaboração de conhecimento científico em/sobre Educação 

anteriormente selecionada.  
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4 OS CAMINHOS DA PSEUDOFORMAÇÃO DOCENTE: ANÁLISE DAS TESES 

SOBRE FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM SUA RELAÇÃO COM A 

PSICOLOGIA  

 
 

Este capítulo apresenta a análise das teses quanto ao que denominamos indicadores de 

aspectos ou dimensões que conferem caráter psicológico às pesquisas. Trata-se das 

discussões sobre os estudos em educação naquilo que eles têm de propriamente psicológico, 

uma vez que todos foram inseridos por seus autores na temática geral Psicologia.  

A leitura inicial das teses permitiu identificar que apenas duas analisam de maneira 

direta e explícita a relação entre a Formação de Professores e a Psicologia, apresentando como 

objeto o ensino da Psicanálise aos futuros docentes (tese 13) e a relação entre o conteúdo 

psicológico dos currículos dos cursos de preparação para a docência e a atuação profissional 

(tese 17)23. As demais se vinculam à disciplina, na maioria das vezes, via referencial teórico 

adotado como fundamento da pesquisa. Desse modo, já que a Psicologia na formação docente 

nestas teses não é o foco das investigações em educação, tornou-se necessário verificar quais 

questões psicológicas são abordadas nos estudos que justificam a escolha de seus autores pela 

categorização psicológica. 

Antes desse exame detalhado sobre as teses que compuseram nossa amostra, é 

fundamental esclarecer que o número de pesquisas escolhidas não invalida nossa hipótese de 

que, na produção de conhecimento científico sobre educação em geral e sobre formação de 

professores em particular, a Psicologia pode se colocar no lugar das questões educacionais e 

pedagógicas, proporcionando um viés psicologista para a educação. 

No conjunto de 2414 pesquisas defendidas no período de 1967 a 2010, identificamos 

554 que, no resumo, apresentam explicitamente termos que se vinculam ou à formação de 

professores ou à Psicologia, conforme dados da tabela 3.1 do terceiro capítulo. Desses, 194 

referem-se diretamente à Psicologia, seja por meio de teorias ou autores reconhecidos nessa 

área de conhecimento, seja utilizando conceitos caracteristicamente psicológicos, como 

inconsciente, por exemplo. Do total de 194 investigações que destacam, no resumo, termos 

relacionados à Psicologia, 30 também expressam vínculo com a formação docente. Vale dizer 

                                                
23 Vale lembrar que as 17 teses selecionadas para análise tratam da formação de professores. Todas elas também 
abordam questões vinculadas à Psicologia, mas não necessariamente estabelecem relações diretas entre essas 
temáticas. Por isso, é importante examinar de que modo as questões psicológicas são apresentadas nos estudos 
em destaque. 
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que as outras 164 se constituem como estudos da área da educação, que versam sobre 

diferentes temáticas, mas que também se articulam aos saberes psi. 

Constatamos que a Psicologia aparece em cerca de 8% de todos os estudos em 

educação do programa de pós-graduação escolhido de forma direta e explícita, quando 

consultamos os resumos, e em 8,3% dos trabalhos sobre formação de professores. Ressalta-se 

que, muito provavelmente, os conhecimentos psicológicos se atrelam à produção científica em 

educação de maneira intensa, nos demais trabalhos, ainda que não explicitem esse vínculo, 

uma vez que o identificamos com base na leitura dos resumos apenas. A partir dos critérios 

estabelecidos nesta pesquisa para seleção da amostra que seria analisada, foram selecionadas 

17 teses para investigação mais detalhada, mas isso não significa que a Psicologia esteja 

presente somente nesses estudos.  

Destaca-se o aumento de investigações sobre formação de professores que se 

articulam à Psicologia, principalmente a partir de 2000. Como exemplo, citamos os anos de 

2002 e 2010. Em 2002, foram defendidos 11 trabalhos sobre formação de professores no 

programa de pós-graduação da FE-USP, sendo que, desses, 9 se vinculam à Psicologia. Já em 

2010, foram defendidos 38 relacionados à preparação para o magistério e 23 deles recorrem, 

de alguma maneira, aos saberes psicológicos. 

Assim, as 17 teses selecionadas para análise fazem parte de um conjunto maior de 

pesquisas em/sobre educação que estabelecem, de diferentes formas, relações com 

conhecimentos psi, especialmente no período posterior a 1999, no qual identificamos aumento 

significativo dessa relação. 

Considerando que os estudos foram elaborados em um programa de Pós-Graduação 

em Educação, que a maioria se insere na área de concentração Ensino de Ciências e 

Matemática – como será discutido mais adiante – e que apenas dois deles tratam da Psicologia 

na formação de professores, por que todas as pesquisas foram classificadas por seus próprios 

autores como pertencentes à temática geral Psicologia? Quais motivos levaram os 

pesquisadores a recorrer aos aspectos e/ou dimensões psicológicas para produzir 

conhecimento em/sobre educação? O que a Psicologia ofereceu às investigações 

educacionais? 

A partir dessas questões e tomando como base as produções científicas do Programa 

de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação (FE) da Universidade de São 

Paulo (USP – SP), especificamente no período de 1988 a 2010, quando foram encontradas 

teses que tratam da Formação de Professores e da Psicologia, foram analisadas 17 pesquisas 

de doutorado, selecionadas conforme critérios estabelecidos no capítulo anterior. 
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 A Faculdade de Educação da USP – SP, como dito anteriormente, é uma referência 

nacional na produção de conhecimento em/sobre educação e, embora não possa representar de 

modo absoluto o conjunto das investigações que abordam a formação de professores 

vinculada de alguma maneira à Psicologia, pode, ao mesmo tempo, direcionar nosso olhar 

para as características dos estudos sobre essa temática, já que, como particularidade, insere-se 

e se desenvolve em uma totalidade comum às instituições educativas que fazem parte desta 

mesma sociedade. 

 A primeira leitura das teses teve a finalidade de identificar suas principais 

características, desde os assuntos mais frequentemente examinados até suas conclusões. Nesse 

primeiro momento foi possível perceber, num panorama geral, que a Psicologia é utilizada de 

diferentes maneiras nas pesquisas sobre formação de professores. Foi necessária, então, nova 

leitura com o intuito de verificar em quais momentos e de que forma os autores a mencionam. 

Para tanto, foram definidos indicadores de aspectos ou dimensões psicológicas presentes nas 

pesquisas, de acordo com descrição efetuada no capítulo referente à metodologia.  

 Com base na delimitação dos indicadores nas diferentes etapas das pesquisas – 

objeto/objetivos, referencial teórico, metodologia, resultados/conclusões/considerações finais 

– foram selecionados trechos de todas as teses que apresentassem os indicadores em cada uma 

de suas partes. O quadro abaixo apresenta os momentos em que os autores fazem referência à 

Psicologia: 

 
Quadro 4.1 – Menção a aspectos, dimensões ou conceitos psicológicos nas teses sobre formação de professores 
               Presença dos 
                 indicadores 

 
Tese 

No objeto-
objetivo 

No referencial 
teórico 

No método Nos 
resultados/conclusões/ 
considerações finais 

1 x x x x 
2 x x x x 
3  x  x 
4 x   x 
5  x  x 
6 x x x x 
7 x x x x 
8  x   
9  x x x 

10  x  x 
11  x   
12 x x x x 
13  x  x 
14 x   x 
15  x x x 
16  x   
17   x x 
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Com exceção das teses 4 e 17, que não indicam referencial teórico, e 14, cuja 

referência é filosófica, todas as outras mencionam explicitamente uma fundamentação 

psicológica que orienta os estudos, a partir de teoria e/ou autor tradicionalmente reconhecidos 

no campo de estudos da Psicologia. É importante dizer que os referenciais utilizados não são 

exclusivamente psicológicos; vários trabalhos citam autores de diferentes áreas do 

conhecimento, incluindo a Psicologia, no entanto, ela é destacada como principal orientação 

teórica das pesquisas. Também se verificou que 14 investigações apresentam indicadores de 

aspectos ou dimensões psicológicas em seus resultados, conclusões ou considerações finais.  

Em geral, os elementos psicológicos estão presentes em mais de uma parte da 

pesquisa, com exceção das teses 8 e 16 que recorrem à Psicologia apenas em um momento – 

no referencial teórico –, ainda que tenham características muito distintas, como será analisado 

posteriormente.  

Com base nessas informações preliminares, indagamos: a presença de indicadores 

psicológicos em parte da tese ou em seu conjunto possibilita a constituição de quais tipos de 

relações entre a formação de professores e a Psicologia? Seria determinante para as pesquisas 

quando a Psicologia acompanha todo seu desenvolvimento ou quando é circunscrita a certa 

etapa?  

Além dos momentos das teses nos quais é possível encontrar menção à Psicologia, 

sintetizamos, a seguir, os principais conteúdos presentes em cada parte, com a finalidade de 

estabelecer um panorama geral que orientará as discussões subsequentes. 

 

Quadro 4.2 – Principais conteúdos presentes nos indicadores de aspectos ou dimensões psicológicas 
encontrados nas teses 
                  Síntese dos 

               conteúdos dos 
                   indicadores 

 
Tese 

No objeto/ 
objetivo 

No referencial 
teórico 

No método Nos resultados/ 
conclusões/considerações 

finais 

1 Indícios de 
comprometimento 
sócio-ambiental – 

convicções e 
envolvimento 

pessoal-emocional 
com as causas 

ambientais 

Psicanálise Análise da prática 
docente da própria 

pesquisadora 

As mudanças nos 
paradigmas ambientais 

está relacionada ao 
amadurecimento do 

aparelho psíquico, descrito 
por Melanie Klein 

2 Processo de 
apreensão de 
conceitos e o 

desenvolvimento 
do pensamento 

teórico 

Psicologia 
Histórico-
Cultural 

Grupo focal É preciso que os 
professores dominem o 

processo de formação de 
conceitos e suas 

inevitáveis implicações no 
desenvolvimento 

cognitivo humano, 
conscientizando-se sobre a 
necessidade de exercitar o 

pensamento teórico na 
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sala de aula 
3  Psicanálise e 

Construtivismo 
 Um curso não pode, por si 

só, modificar os sujeitos 
envolvidos, se não houver 

o desejo deles para as 
mudanças 

4 Transtorno de 
déficit de atenção 

com hiperatividade 

  Apenas os conhecimentos 
da saúde sobre TDAH são 
considerados válidos nas 
escolas, desqualificando 

os saberes docentes  
5  Psicologia 

Histórico-
Cultural 

 A apropriação de 
conhecimentos teóricos 

sobre avaliação na 
perspectiva da Psicologia 

Histórico-Cultural 
promoveu o 

desenvolvimento das 
funções psicológicas 

superiores das professoras 
6 Transformação 

e/ou criação dos 
motivos no 
processo de 
formação do 
professor de 
matemática 

Psicologia 
Histórico-
Cultural 

Experimento 
formativo e relato das 

trajetórias pessoais 
dos estagiários 

A formação docente deve 
possibilitar a 

transformação e/ou 
criação de motivos. A 

conscientização do 
professor depende da 

apropriação dos 
conhecimentos teóricos 

7 Aspectos 
subjetivos que 

sustentam o 
professor na 

profissão 

Psicanálise Histórias de vida Os professores, 
inconscientemente, ao 

atuarem buscam satisfazer 
suas demandas subjetivas 
(amor, dívida simbólica, 

reedição da situação 
parental e gozo). 

Condições institucionais 
devem garantir a 

satisfação das demandas 
para proteger os 

professores 
8  Vigotski   
9  Psicodrama Sessões 

psicodramáticas 
Nos cursos de formação 
docente, como ao longo 

do exercício da profissão, 
o ato psicodramático pode 
favorecer relações grupais, 

intergrupais, a liberação 
da espontaneidade e da 

criatividade 
10  Vigotski  Programas de formação 

contínua em que o diálogo 
está sempre presente e a 

voz do professor é 
considerada são espaços 

que permitem o estudo e a 
reflexão, possibilitando 

mudanças conscientes na 
postura em sala de aula, 

favorecendo a construção 
de um diálogo realmente 
significativo com seus 

alunos 
11  Vigotski   
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12 Mediação 
simbólica 

constituinte da 
atividade 

pedagógica 

Psicologia 
Histórico-
Cultural 

A autora assume, 
pessoalmente, a 

condição de 
professora 

pesquisadora e 
investiga o seu 

próprio processo de 
conscientização e o 

de seus alunos 

A apropriação de 
conhecimentos teóricos é 

condição para a 
conscientização do 

professor, o que leva à 
conscientização dos 

alunos* 
 

13  Psicanálise  A contribuição 
psicanalítica aos 

educadores não tem 
caráter técnico, mas é uma 
referência na compreensão 

de sua relação com o 
ofício de educar, sua 

transmissão “capacita” o 
reconhecimento do sujeito 
no lugar da valorização do 
objeto, gerando mudanças 

na posição do educador 
frente ao aluno 

14 Modos de 
subjetivação 
docente no 
contexto do 

domínio formativo 

  A subjetividade docente 
em certo tempo e domínio 

cultural não é alguma 
coisa de irredutível, um 

fim acabado em si mesmo. 
É um produto, um 

resultado marcado por 
jogos de forças 

15  Piaget Utilização de diários 
para registro do que 
foi aprendido e do 
como se aprendeu, 

incluindo 
sentimentos em 

relação ao processo 
formativo 

A reflexão pode contribuir 
para a tomada de 

consciência e para a 
evolução conceitual, 
superando crenças e 

sentimentos negativos, 
pois põe em evidência os 

conhecimentos prévios, os 
conflitos cognitivos e os 
conhecimentos gerados 
pela nova aprendizagem 

reorganizando-os 
16  Vigotski   
17   Aplicação do teste 

psicológico RAVEN 
A Psicologia pode 

contribuir para o auto-
conhecimento do 

professor, através dos 
recursos da Psicanálise 

Nota: *Neste caso a conscientização, via apropriação de conhecimentos, foi considerada como indicador 
psicológico, já que, de acordo com a referência teórica que fundamenta a tese 12, a consciência é uma das 
funções psicológicas superiores. 
 

Nota-se nas temáticas/objetos que não se trata de investigações psicológicas, mas de 

questões da pedagogia, especificamente sobre formação de professores, que, em alguma 

medida inserem uma dimensão psicológica em seu conjunto, seja relativa aos aspectos 

cognitivos, psíquicos ou subjetivos.  

Não obstante, encontremos assuntos da formação docente, os referenciais teóricos não 

são pedagógicos. Predomina a Psicologia Histórico-Cultural – que tem Vigotski como seu 

principal representante –, seguida da Psicanálise, a partir da expressão de diferentes autores. 
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Nos métodos, verifica-se que apenas dois deles são exclusivamente psicológicos – 

sessões psicodramáticas e teste psicológico RAVEN. Nos demais, há a presença de 

indicadores especialmente no que diz respeito à subjetividade. Em geral, os autores buscaram, 

na condução da pesquisa, contemplar as características particulares, individuais, subjetivas 

dos participantes de seus estudos empíricos, incluindo a análise de sua própria atuação 

profissional. 

Por fim, nas conclusões, os pesquisadores enfatizam como o conhecimento 

psicológico é capaz de explicar e/ou alterar de alguma forma os processos de formação de 

professores, principalmente no que se refere às mudanças psíquicas necessárias a uma melhor 

atuação profissional. 

Esses dados preliminares, expostos nos quadros, parecem coincidir com as 

considerações de Alves-Mazzotti (2001) que analisou a qualidade das pesquisas em 

Educação, destacando que, no Brasil, boa parte das investigações possui deficiências quanto à 

articulação teórico-metodológica, irrelevância dos temas escolhidos, bem como ênfase nos 

estudos sobre a própria prática do pesquisador e a consequente busca de aplicabilidade 

imediata dos resultados em seu cotidiano, o que gera, paradoxalmente, pouco impacto sobre 

as práticas educativas. Afirma a autora: 

 

Todas as deficiências apontadas pelas avaliações mencionadas estão, a meu ver, 
inter-relacionadas. Assim, a pobreza teórico-metodológica identificada nas 
pesquisas parece ser, em grande parte, responsável pela sua pulverização e 
irrelevância e, também, pela adesão aos modismos e pela preocupação com a 
aplicabilidade imediata dos resultados. Em outras palavras, o desconhecimento das 
discussões teórico-metodológicas travadas na área leva muitos pesquisadores 
iniciantes, principalmente os alunos de mestrado, a permanecerem "colados" em 
sua própria prática, dela derivando o seu problema de pesquisa e a ela buscando 
retornar com aplicações imediatas dos resultados obtidos. O fato de que esses 
estudos costumam ser restritos a uma situação muito específica e de que a 
teorização se encontra ausente ou é insuficiente para que possa ser aplicada ao 
estudo de situações semelhantes resulta na pulverização e na irrelevância desses 
estudos. Por outro lado, a pouca atenção dada ao conhecimento acumulado na área, 
ao não permitir uma análise mais consistente dos referenciais conceituais 
disponíveis para a abordagem do tema de interesse, favorece a adesão acrítica a 
autores "da moda". Finalmente, o pouco interesse que tais estudos despertam, pelas 
características anteriormente apontadas, explica sua restritíssima divulgação e seu 
pouco impacto na prática educacional considerada de maneira mais ampla. 
Podemos concluir que todas as deficiências mencionadas são, ao mesmo tempo, 
decorrentes e realimentadoras da pobreza teórico-metodológica apontada nas 
pesquisas em educação (ALVES-MAZZOTTI, 2001, p. 41). 

 

 A falta de articulação teórico-metodológica nas teses investigadas parece se relacionar 

a uma análise psicológica de problemas pedagógicos, já que a maioria delas se fundamenta 

em uma teoria ou autor da Psicologia. Há também aqueles casos específicos em que não há 
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menção a um referencial teórico que explicitamente norteou o desenvolvimento da pesquisa. 

Além disso, chamam a atenção aqueles trabalhos cuja relação com a Psicologia se dá apenas 

via referencial teórico. 

Nesta pesquisa foram analisadas teses de doutorado e nelas também encontramos 

situação semelhante à da autora, no que se refere à análise da própria prática pedagógica que, 

em geral, circunscreve-se ao espaço específico de atuação do pesquisador, sem possibilitar 

alguma forma de generalização.  

Em nota de rodapé Alves-Mazzotti (2001, p. 41) destaca: 

 

Não se está aqui criticando o fato de se desenvolver uma pesquisa a partir de 
dificuldades encontradas na prática. Na realidade, muitas pesquisas pecam 
exatamente por seu completo distanciamento dos problemas com que se defrontam 
os professores no cotidiano das salas de aula. Mas se o pesquisador permanece no 
nível de sua prática específica e de seus interesses individuais, sem uma tentativa de 
teorização que permita estender suas reflexões a outras situações, pouco ou nada 
contribui para a construção de conhecimentos relevantes. 

 

Retomamos a análise empreendida por Adorno (1995a), relativa às relações entre 

teoria e práxis. Acrescenta-se que o exame de objetos pedagógicos, pelo viés psicológico 

exclusivamente, não só acentua a dicotomia entre elas, já que a teoria não corresponde, neste 

caso, ao universo factual, como também as pesquisas em destaque pouco contribuem para a 

produção de conhecimento relevante em educação, pois as análises da própria prática são 

coladas ao real, sem o distanciamento necessário à formação de experiências intelectuais. 

Torna-se fundamental descrever e analisar as teses de maneira mais aprofundada no 

que se refere à presença-ausência dos indicadores, às partes das pesquisas em que os aspectos 

psicológicos se apresentam e ao conteúdo propriamente dito. Nesse sentido, além dessa forma 

de análise, será considerada a dinâmica dos aspectos psicológicos, ou seja, a especificidade 

das pesquisas que mencionam a Psicologia em todo seu conjunto e daquelas em que apenas 

parte do estudo faz referência a alguma dimensão desse campo de conhecimento. 

Iniciaremos pela análise dos referenciais teóricos da Psicologia porque eles estão 

presentes na maioria dos trabalhos, com exceção das teses 4, 14 e 17. Mas, em alguns 

momentos far-se-á o exame de cada tese em sua totalidade, em outros daquilo que há em 

comum e/ou das dessemelhanças entre os estudos. Pretende-se que a reflexão sobre o 

particular nos ajude a compreender a totalidade das pesquisas e vice-versa. Por isso, não será 

adotado um único modo de exposição dos dados e ora serão apresentadas informações das 

teses em seu conjunto, ora relativas às suas partes, dependendo da configuração mais 

apropriada ao nosso objeto de pesquisa. 
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4.1  Os indicadores psicológicos nos estudos educacionais sobre formação de 

professores: compondo o mosaico da pseudoformação 

 

As 17 pesquisas analisadas possuem diferentes configurações, expressas na temática 

abordada, nos métodos utilizados, nas teorias e/ou autores que serviram como referência 

teórica, mas há algo que as aproxima: a maioria das teses utilizou teorias e/ou autores 

reconhecidos no campo da Psicologia.  

Já destacamos anteriormente que os trabalhos foram selecionados porque tratam de 

algum aspecto vinculado à formação de professores e, além disso, seus autores os 

classificaram como inseridos na temática geral Psicologia. Por meio da definição anterior dos 

indicadores de aspectos ou dimensões que conferem caráter psicológico às pesquisas 

verificou-se que o “psicológico” está presente de diferentes formas e em momentos distintos 

nos estudos. Mas a utilização de um referencial teórico da Psicologia é um dos elementos que 

parecem aproximá-los, com exceção das teses 4, 14 e 17. 

Nessa aparente semelhança, a primeira questão que merece destaque diz respeito à 

área de concentração das pesquisas. Todas foram desenvolvidas no Programa de Pós-

Graduação em Educação da FEUSP e a maioria se insere na linha de pesquisa Ensino de 

Ciências e Matemática, totalizando oito teses. Encontramos, ainda, quatro na área Psicologia 

e Educação e quatro em Didática (sendo duas com a denominação Didática, Teorias de 

Ensino e Práticas Escolares e duas com a denominação Didática apenas, porque foram 

elaboradas na década de 1990, atendendo à qualificação da época)24. 

Os autores, conforme se verificou, em sua maioria, não são psicólogos. A tabela a 

seguir apresenta informações sobre as áreas de conhecimento em que cada autor graduou-se: 

 

Tabela 4.1 – Dados relativos à formação inicial dos autores das teses analisadas 
Área de conhecimento em que se insere a formação inicial do pesquisador  

Tese/Data Ciências Humanas e 
Sociais 

Ciências Exatas Ciências Biológicas 

Tese 1 (2010)  Química  
Tese 2 (2010) Pedagogia e Psicologia   
Tese 3 (2009)   Terapia Ocupacional 
Tese 4 (2009)   Educação Física 
Tese 5 (2008) Pedagogia Matemática  
Tese 6 (2008)  Matemática  
Tese 7 (2008)  Matemática  
Tese 8 (2008) História   

                                                
24 Não localizamos a área de concentração da tese 17, de 1988, cujo título é Psicologia para quê? A Psicologia 
ensinada e a Psicologia praticada: subsídios para a compreensão do papel do professor. Não há informações no 
exemplar consultado, nem na base de dados da Faculdade de Educação – USP-SP, tampouco tivemos acesso aos 
currículos da autora e da orientadora. 
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Tese 9 (2008) Pedagogia   
Tese 10 (2008)  Física  
Tese 11 (2007)  Matemática  
Tese 12 (2006) Pedagogia   
Tese 13 (2005) Psicologia   
Tese 14 (2005) Pedagogia*   
Tese 15 (1998) Pedagogia   
Tese 16 (1995) Ciências Sociais – 

Sociologia 
  

Tese 17 (1988) Psicologia**   
TOTAL*** 10 6 2 

Fonte: Tabela elaborada com base nos dados presentes nas teses consultadas e em pesquisa ao currículo lattes 
dos autores, disponível em www.cnpq.br. 
Notas: * Não foram encontrados dados concernentes à formação inicial da autora da tese 14. Inferimos que seja 
Pedagogia, a partir das informações sobre a pós-graduação (Mestrado e Doutorado na FEUSP) e por ser 
supervisora de ensino de uma secretaria municipal de educação. 
** Também não localizamos informações sobre a autora da tese 17, mas em virtude das características de sua 
pesquisa e pelo fato de ter aplicado teste psicológico durante a coleta de dados, inferimos que tenha se graduado 
em Psicologia.  
***O número total de estudos analisados é 17, que não coincide com o número total de pesquisas em cada área 
do conhecimento, 18, já que a autora da tese 5 é formada em duas áreas diferentes: Pedagogia (Ciências 
Humanas) e Matemática (Ciências Exatas). 
 

Sobre a formação inicial dos autores, constata-se que há apenas três psicólogas, sendo 

que uma também é pedagoga. São matemáticos, pedagogos, físico, químico, historiador, 

terapeuta ocupacional, sociólogo e educador físico. Trata-se de investigações voltadas à 

formação docente nessas áreas de conhecimento. Por que, então, o recurso à Psicologia? 

Como se deu a articulação entre essas diferentes ciências e a Psicologia? 

A partir dos dados da tabela 4.1, verifica-se que tanto os autores cuja graduação 

ocorreu na área de ciências humanas ou sociais quanto os que se formaram em ciências exatas 

utilizaram de algum modo aspectos ou dimensões psicológicas em suas pesquisas. 

Considerando os quadros 4.1 e 4.2, sabe-se que referências à Psicologia são feitas em 

diferentes partes da pesquisa e não se restringem, na maioria dos casos, a aspectos isolados. 

Não surpreende o fato de que pedagogos, bem como os próprios psicólogos, mencionem 

caracteres psicológicos em seus estudos. Mas destacam-se os dados relativos à área de exatas, 

já que seis autores graduados em matemática, química e física – áreas que, aparentemente, 

não se vinculam à Psicologia – fizeram uso de elementos da ciência psi, sem recorrer a teorias 

próprias dessas áreas de conhecimento. 

Mais do que isso, é importante ressaltar que todos os autores cuja formação inicial 

ocorreu na área das ciências exatas e cujas teses de doutorado se inserem na linha de pesquisa 

Ensino de Ciências e Matemática utilizaram como referência de seus estudos autores e/ou 

teorias da Psicologia. Ainda que seu foco de investigação se estabeleça a partir de sua área de 

conhecimento de origem, atrelando-a à formação de professores, as perspectivas teóricas são 
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psicológicas. Por isso, se faz necessário compreender como se dão as relações entre a 

Psicologia e as pesquisas sobre formação docente, iniciando nossas análises pelos referenciais 

teóricos. 

Com a constatação de que as teses apresentam como fundamento teorias ou autores da 

Psicologia, os trabalhos foram divididos, a princípio, em dois grandes grupos: os que se 

orientam pela Psicanálise (1, 3, 7, e 13) e os que se baseiam na Psicologia Histórico-Cultural 

(2, 5, 6, 8, 10, 11, 12 e 16), incluindo os estudos que citam apenas Vigotski e não a teoria 

propriamente dita que envolve a participação de outros autores.  

Há ainda a tese 9, cuja fundamentação é o Psicodrama; a tese 14, que se orienta pela 

perspectiva filosófica de Michel Foucault; a tese 15, baseada, dentre outros autores, em 

Piaget; e as teses 4 e 17 que não explicitam referencial teórico. Em um momento que a teoria 

é desprezada, levando em conta as características da atual configuração desta sociedade, é 

importante ressaltar que somente duas pesquisas não apresentam referencial teórico, ainda que 

ele seja elemento obrigatório dos trabalhos científicos. Não se está aqui analisando a maneira 

como a teoria se vincula ao conjunto maior do estudo, apenas destacamos a presença dela, o 

que, certamente, não garante a articulação teórico-metodológica apontada por Alves-Mazzotti 

(2001).  

 Na tentativa de compreender a utilização das abordagens psicológicas, nossa análise 

contemplará, inicialmente, as investigações cujo conteúdo do referencial teórico seja 

semelhante, a partir dos dois grandes grupos: a) Psicanálise e b) Psicologia Histórico-Cultural. 

 

a) Teses que se fundamentam na Psicanálise  

 

Serão analisadas, em primeiro lugar, as teses cuja fundamentação teórica se apóia na 

Psicanálise, que compreende as pesquisas 1, 3, 7 e 13.  

Ainda que a Psicanálise não seja exatamente Psicologia e tenha se constituído 

independente dessa área de conhecimento, consideramos nesta pesquisa esse como um 

referencial psicológico utilizado pelos estudos educacionais que compuseram nossa amostra, 

uma vez que, de acordo com Adorno (1991), a Psicanálise investiga com seriedade as 

condições subjetivas da irracionalidade objetiva. Além do mais, a perspectiva psicanalítica é 

referência reconhecida no campo de estudos da Psicologia. 

Contudo, o conhecimento sobre as estruturas pulsionais que prometia a compreensão 

da totalidade, combinado ao conhecimento sobre os determinantes sociais, não cumpriu o 

intencionado. Para Adorno (1991), a teoria freudiana reduziu os fenômenos sociológicos a 
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questões individuais psíquicas, desconsiderando as contradições e desigualdades inerentes a 

uma sociedade cindida. 

Não se está aqui propondo a harmonização ou integração entre a Psicologia e uma 

Teoria da Sociedade, pois as contradições objetivas da sociedade, conforme analisou o autor, 

não podem ser resolvidas por abstrações científicas nem por esquemas conceituais psíquicos 

gerais, absolutos e estáticos.  

Desse modo, o exame das teses que se apoiaram na Psicanálise levará em conta as 

críticas do autor sobre essa vertente teórica no que se refere ao expansionismo de explicações 

psicológicas para o que não o é. 

Ainda que o elemento utilizado para o agrupamento das teses seja a base teórica 

semelhante – no caso, a Psicanálise – o exame das pesquisas contemplará todas as partes que 

apresentam indicadores psicológicos.  

 

TESE 1 

 A tese 1, de 2010, foi desenvolvida por uma professora de química. Nela há 

indicadores psicológicos em todas as partes da investigação. O trabalho é voltado para as 

ações pedagógicas de formação de professores de química e, aparentemente, não possui 

qualquer relação com a Psicologia. A autora descreve as seguintes perguntas de pesquisa: 

 

1. Quais as dificuldades objetivas (conteúdo, tempo, condições materiais e 
humanas oferecidas pela escola) e dificuldades subjetivas que os licenciandos 
apresentaram para adotar uma abordagem não tradicional dos conteúdos de 
química? 2. Como minhas convicções fortemente enraizadas e meu envolvimento 
pessoal e emocional com as causas ambientais, interferiram na aplicação da 
metodologia de ensino com abordagem sócio-ambiental reduzindo ou aumentando 
as dificuldades dos licenciandos na elaboração de suas propostas de ensino? 3. De 
que forma as crenças e marcas, desenvolvidas durante a minha formação 
profissional, interferiram para a construção e aplicação de uma metodologia de 
ensino comprometida com as questões sócio-ambientais? 4. A elaboração e 
aplicação dessa metodologia de ensino apresentaram indícios de como ocorre o 
amadurecimento de uma proposta de ensino sócio-ambiental? Esses indícios 
poderiam ser generalizados? 5. Quais crenças iniciais sobre docência foram 
concretizadas e quais foram desmistificadas e por quê? (Tese 1, p. 26-27, itálico do 
autor, grifo nosso). 

 
 A partir das indagações, o objetivo do estudo é constituído do seguinte modo: 
 

Buscar indícios de comprometimento sócio-ambiental durante a elaboração e 
aplicação de uma metodologia de ensino em um curso de formação de professores 
de química; e avaliar os efeitos da “minha” formação docente em instituições 
particulares de ensino médio, superior e pré-vestibular sobre a atuação dos 
licenciandos no desenvolvimento de seus trabalhos (Tese 1, Resumo, grifo nosso). 
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 Nesse exemplo, verifica-se que a análise de metodologias de ensino em um curso de 

formação de professores de química, destacando-se práticas de preservação ambiental, 

depende dos “indícios de comprometimento” e da formação da própria autora, que carrega 

suas crenças e valores pessoais quanto ao tema para ensinar futuros profissionais a elaborarem 

suas propostas de ensino.  

Nos trechos citados acima foram destacados os indicadores de aspectos ou dimensões 

psicológicas presentes tanto na temática/objeto de estudo quanto no método utilizado pela 

autora. Trata-se, portanto, do estudo dos elementos subjetivos presentes na formação de 

licenciandos em química, especificamente no que se refere ao comprometimento ambiental, e 

da análise da formação da própria autora como fator desencadeador de práticas voltadas à 

preservação do ambiente. 

 Evidentemente que os diversos elementos que contribuíram para a formação da autora, 

como suas crenças e experiências pessoais com preservação ambiental, manifestam-se em sua 

atividade docente e na maneira como “transmite sua paixão” pelas causas ambientais aos 

acadêmicos. Mas, nos perguntamos: o comprometimento sócio-ambiental dos licenciandos 

em química, verificado na elaboração de seus projetos de ensino, é um problema de qual 

ordem? Se a principal finalidade da pesquisa é identificar indícios de comprometimento a fim 

de que a formação de professores de química contemple a construção e divulgação de projetos 

voltados à preservação, quais aspectos merecem investigação e análise num estudo que aborde 

essa temática?  

 Parece-nos que levar em conta as crenças, valores e história de vida e profissional da 

autora não releva por que seus alunos se comprometem ou não. E, como será discutido a 

seguir, quando da análise do referencial teórico dessa tese, o exame das dificuldades 

subjetivas proposto pela autora se resume a classificar seus alunos em tipos psicológicos que 

determinam se eles estão ou não maduros para avançar em projetos ambientais, sem que 

reproduzam modelos tradicionais de atuação em química. 

 Pode-se dizer que na tese 1 o encontro entre a Educação e a Psicologia, 

especificamente no que diz respeito à análise do objeto de estudo, localiza na autora a busca 

pelas respostas sobre o possível comprometimento de seus alunos. Por que acadêmicos de 

química desenvolvem ou não projetos de ensino empenhados na preservação do ambiente não 

pode ser explicado pela história de vida pessoal e profissional de uma pesquisadora em 

particular, simplesmente pelo fato de que esse não é um problema psicológico que dependa da 

paixão por causas ambientais. Fatores extrapedagógicos e extrapsicológicos, como as 

finalidades do curso de química, o próprio currículo e a articulação entre as disciplinas, 
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políticas nacionais de preservação e divulgação de projetos ambientais, legislação etc., 

tiveram pouco ou nenhum destaque nesse trabalho.   

 Não se está desconsiderando que questões subjetivas, como as descritas pela autora, 

façam parte de sua atuação profissional. Elas, sem dúvida, contribuem para explicar a prática 

docente da pesquisadora, seu envolvimento com projetos ambientais fora do espaço 

acadêmico e também a maneira como ela se relaciona com seus alunos e como planeja e 

executa suas propostas de ensino. Todavia, ao atentarmos para o objetivo da pesquisa, de 

buscar indícios de comprometimento sócio-ambiental de licenciandos em química, 

considerando o conjunto de dados posteriormente apresentado pela pesquisadora, verificamos 

que não se cumprem as finalidades intencionadas já que o recurso psicológico nesse caso 

permite apenas individualizar algo que não é do indivíduo, ou ainda, desloca a ênfase das 

dificuldades educacionais, e não psicológicas, encontradas em diferentes cursos de 

licenciatura. 

Além da identificação do objeto supostamente psicológico, buscou-se os elementos 

que compuseram o referencial teórico, já que a pesquisadora apresenta a Psicanálise como o 

fundamento do estudo. Ao ler o sumário, verificamos que toda a estrutura da pesquisa está 

organizada para apresentar os conceitos da Química Verde e há um item que aborda os 

conteúdos da base teórica, citando Melanie Klein. Assim, existe um tópico, na página 98, do 

capítulo 6, intitulado: “6.4. Análise do meu percurso e da evolução da sociologia ambiental na 

perspectiva de amadurecimento do aparelho psíquico de Melanie Klein”, que totaliza três 

páginas. 

 Dada a necessidade de “escolher” um referencial teórico para sua pesquisa, a autora 

descreve o percurso até chegar a Melanie Klein. Antes de “adotá-la”, utilizou provisoriamente 

a teoria de Erich Fromm. Leu um livro do autor e o considerou inaplicável para a análise de 

seus dados: não havia “encaixe”. Ela buscava uma teoria que a ajudasse entender seus 

resultados. Visando aprimorar sua metodologia, aplicou um questionário aos alunos do curso 

de química e apresentou os resultados ao grupo de pesquisa do qual fazia parte na pós-

graduação: 

 

Quando as categorias oriundas desse questionário e estabelecidas por mim foram 
apresentadas ao grupo de pesquisa com o qual debatia meus resultados, uma 
pesquisadora argumentou que esses dados não iriam levar a resultados conclusivos, 
por serem bastante genéricos. Já outra pesquisadora, que também trabalha com 
psicanálise, alertava que o padrão se encaixava no amadurecimento do aparelho 
psíquico idealizado por Melanie Klein (Tese 1, p. 63, grifo nosso).  

 



 

 121 

 A “escolha” de Melanie Klein parece estar vinculada à necessidade de “acomodar” 

seus dados em uma teoria, que é apresentada na forma de resumo, segundo palavras da autora, 

em três páginas que citam os conceitos de amadurecimento do aparelho psíquico. 

Posteriormente, analisa as resistências dos licenciandos em química para adotarem atitudes 

mais conscientes quanto às questões ambientais de acordo com os tipos psicológicos descritos 

por Melanie Klein, concluindo nessas mesmas três páginas que há migração da posição 

esquizo-paranóide para a depressiva.  

Em geral, usa a referência teórica para justificar por que, embora o discurso do aluno 

seja “ambientalmente correto”, suas ações não correspondam ao discurso. Mas só desenvolve 

essa análise com um dos projetos de química de um aluno de uma das turmas selecionadas. 

No restante, avalia a estrutura do projeto e seus impactos ambientais. No exame dos projetos 

dos acadêmicos verifica se eles utilizaram os aspectos relevantes da Química Verde e em um 

parágrafo diz se o aluno está na posição esquizo-paranóide ou depressiva; depois retorna às 

questões da química. Seguem alguns exemplos: 

 

Hoje, após os resultados de 2008, compreendi que esse questionário mostra uma 
idealização do meio ambiente e, portanto, esse grupo de alunos em seu 
imaginário estaria priorizando a fase esquizo-paranóide, onde ocorre a 
separação entre o bem e o mal. Nessa interpretação, o meio ambiente onde os 
alunos estavam é o ‘mal’, enquanto o meio ambiente idealizado, ‘utópico’ é o bem 
(Tese 1, p. 63, grifo nosso). 

 
Por outro lado, os alunos que se encaixaram na categoria ‘angústia’ seriam aqueles 
que incorporaram o meio ambiente, onde o bem e o mal residem no mesmo lócus, 
portanto seu imaginário estaria dominado pela posição depressiva. Essa posição 
representa um amadurecimento e, consequentemente tais professores estariam mais 
aptos à incorporação das questões sócio-ambientais em sala de aula (Tese 1, p. 63, 
grifo nosso). 

 
A análise feita por mim concluía que agora os alunos entendiam que a solução para 
as questões sócio-ambientais estava na tecnologia, na ciência, até mesmo na 
natureza, ou seja, um objeto ideal. Essa perspectiva compactuava com minha visão 
na época, pois acreditava nas tecnologias verdes como alternativa para minimização 
do impacto da existência humana. Nesse ponto, hoje, podemos perceber que eu 
ainda não tinha amadurecido em termos psíquicos, visto que também idealizava 
uma solução, a Química Verde (Tese 1, p. 66, grifo nosso). 

 
Na perspectiva de Melanie Klein ele estaria assumindo uma posição esquizo-
paranóide, da separação da química em boa e má, com o agravante de que a 
produção de sabão por ele apresentada era uma tecnologia sem nenhuma inovação 
verde. Portanto essa idealização apresentava, também, uma fundamentação teórica 
bem precária (Tese 1, p. 106, grifo nosso). 

 
Os resultados desse enriquecimento foram percebidos quando avaliamos os projetos 
de ensino, que agora continham idéias inovadoras, porém ainda sem uma avaliação 
sócio-ambiental mais profunda. Os anos de 2005 e 2006 foram caracterizados por 
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uma migração do Discurso do Mestre para o Discurso da Universidade25 e 
mantendo-me na posição esquizo-paranóide (idealização) na perspectiva do 
amadurecimento do aparelho psíquico (Tese 1, p. 134, grifo nosso). 

 
 

A escolha e o uso da teoria parecem se dar ao acaso. Anteriormente à pesquisa, a 

autora nunca havia estudado a obra de Melanie Klein, o que nos leva a inferir que sua opção 

possa estar relacionada aos trabalhos que desenvolveu durante a pós-graduação, seja nas 

disciplinas cursadas, nos grupos de estudo e/ou de pesquisa dos quais participou, ou, ainda, 

nos estudos desenvolvidos por seu orientador. 

A autora não consegue explicar por que seus alunos – licenciandos em química – não 

elaboram projetos de ensino que contemplem as questões de preservação ambiental debatidas 

ao longo da disciplina por ela ministrada. Trata-se, em sua avaliação, de um problema de 

“conscientização”. A ausência ou presença de “consciência” é explicada a partir do suposto 

amadurecimento do aparelho psíquico dos acadêmicos, embora, em nenhum momento, sua 

pesquisa investigue e apresente dados relativos ao estudo dessa temática.  

Por isso, enfatizamos: a tese 1 é um estudo sobre a formação de professores de 

Química, sem qualquer relação com a Psicologia. A adoção de fragmentos de uma teoria 

psicológica atende parcialmente às exigências dos trabalhos científicos, que pressupõem uma 

fundamentação teórica, mas não há qualquer vínculo entre a temática abordada e o referencial 

escolhido. As informações sobre Melanie Klein podem ser retiradas da tese sem qualquer 

mudança na análise dos dados. 

Além disso, é importante dizer que problemas relativos à preservação ambiental são 

transformados em questões psicológicas de falta de consciência. Sendo assim, a partir do uso 

da perspectiva teórica adotada e da avaliação da autora da tese, parece que questões dessa 

natureza poderão ser solucionadas quando as pessoas puderem migrar da posição esquizo-

paranóide para a posição depressiva, embora não se explique na pesquisa como e em quais 

condições esse processo ocorra. Tal análise reduz demandas educacionais da formação de 

professores de química a uma questão psicológica, o que contribui para perpetuar processos 

de pseudoformação. Adorno (1991, p. 167-168) adverte: “La psique desligada de la dialéctica 

social, tomada em abstracto en sí misma y puesta bajo la lupa, se adecua admirablemente 

como ‘objeto de investigación’ en una sociedad que ‘introduce’ a los sujetos como mero 

punto de referencia de la fuerza de trabajo en abstracto”. 

                                                
25 Ainda que não apresente Lacan como um dos autores que fundamentaram suas análises, a autora se refere ora 
a conceitos lacanianos, ora às contribuições do teórico de maneira genérica para explicar seus dados. 
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A própria descrição do percurso feito pela autora, durante sua formação e atuação 

profissional, pretendem demonstrar que a melhora de seu desempenho ocorre com o 

amadurecimento de seu aparelho psíquico, nos levando a considerar que os futuros 

professores de química passarão a ensinar melhor ou considerarão a preservação e 

sustentabilidade do ambiente quando amadurecerem.  

Desse modo, torna-se importante ainda examinar o método de análise da própria 

prática docente escolhido pela autora da tese 1. Trata-se do estudo de quatro anos de trabalho 

pedagógico – que coincidem com o período em que realiza sua pesquisa de doutorado – com 

licenciandos em Química, descrevendo o planejamento e a execução das atividades 

desenvolvidas e os conflitos delas decorrentes. A pesquisadora expõe como ocorreram suas 

aulas e quais foram os projetos de seus alunos no período mencionado:  

 

Analisamos também os efeitos da pesquisa sobre a própria prática, resultando em 
uma reflexão que permitiu tanto uma mudança do discurso da docente, como 
também uma evolução na relação professor/aluno, através da superação parcial 
tanto das limitações institucionais como pessoais. Essa evolução foi percebida 
através da análise de projetos de ensino, das participações dos alunos, dos artigos 
elaborados pela docente, da orientação de projetos de iniciação científica, desde 
2005 até 2008 (Tese 1, Resumo).  
 

 O principal ganho da análise sobre a própria prática, segundo a autora, foi a 

possibilidade de gerar mudanças pessoais, institucionais e pedagógicas, na medida em que 

seus alunos passaram a elaborar projetos de ensino que contemplaram os efeitos dessa 

avaliação, que são exemplificados a seguir:   

 

[...] O ano de 2005 ficou caracterizado como o ano da ilusão docente, pois 
esperava conseguir mudar os alunos somente através da minha fala; 2006 tornou-se 
o ano do aperfeiçoamento docente, já que neste ano minha competência científica 
foi aprimorada e consegui desenvolver experiências de laboratório fundamentais 
para a meta de ensino desejada; 2007 foi o ano da arregimentação ambiental, 
onde tentei tornar meus alunos militantes da causa ambiental em qualquer lugar que 
eles atuassem; finalmente, 2008 foi o ano da flexibilização e da escuta, onde ao 
perceber a impossibilidade de controlar os eventos, comecei a olhar para os sinais 
de aprendizagem dos licenciandos dentro do contexto institucional (Tese 1, p. 7-8, 
grifo do autor). 
 

 Ao método escolhido, portanto, é atribuída a responsabilidade pelas alterações na 

atuação da pesquisadora e na aprendizagem dos licenciandos. O exame da prática da autora 

envolveu um relato sobre sua história pessoal e profissional, especialmente em sua relação 

com a militância pelas causas ambientais: 
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Para explicitar as condições iniciais de meu trabalho de docência e pesquisa, 
delinearei inicialmente as condições de minha atuação profissional em Instituições 
de ensino particular, incluindo minhas crenças e as dos alunos sobre um ensino 
eficiente. Em seguida, apresentaremos minhas convicções teóricas iniciais sobre o 
conteúdo de Química e as orientações necessárias para os licenciandos 
programarem suas atividades didáticas. Estes antecedentes são importantes para 
entender as escolhas que fiz ao longo do projeto e também para salientar as 
mudanças que o projeto provocou na minha compreensão e atuação didática. [...] 
Antes de iniciar a apresentação do trabalho desenvolvido nesses quatro anos, 
acredito ser importante entender como ocorreu minha formação profissional em 
educação, e que crenças e marcas passei a incorporar como fruto dessa atuação em 
escolas de ensino médio, cursos pré-vestibulares e instituição de ensino superior 
(Tese 1, p. 9). 

 

Se o objetivo da autora era identificar indícios de comprometimento sócio-ambiental 

durante a elaboração e aplicação de uma metodologia de ensino em um curso de formação de 

professores de Química, supõe-se que o método contribuirá para coletar informações que 

ajudem a responder às finalidades propostas.  

Partir da própria prática pode ser relevante quando oferece um primeiro conjunto de 

dados sobre a problemática em questão, quando ela é o objeto de estudo ou ainda se a autora 

buscasse em sua formação em Química elementos que contribuíram para o seu 

comprometimento com as questões ambientais. Mas a análise da atuação profissional por ela 

mesma não parece explicar as razões pelas quais seus alunos se envolvem ou não com a 

temática abordada. Saber por que acadêmicos dos cursos de licenciatura em Química aderem 

ou não em seu planejamento de ensino a metodologias que degradam o ambiente ou 

promovem sua preservação não está diretamente relacionado à história de vida de uma de suas 

professoras. 

 Considerando as etapas da pesquisa elaboradas pela autora, parece que o método 

atende ao objetivo de descrever como ocorreram mudanças em sua formação e em sua prática 

docente, já que abarca a investigação de suas crenças e como elas foram incorporadas ao 

trabalho com os licenciandos em Química. O problema da preservação ambiental, como 

destacado anteriormente, não é uma questão meramente psicológica. Se apenas as vivências 

com o ambiente desde a infância e durante todo o processo inicial de escolarização, assim 

como na graduação forem suficientes para promover atitudes mais “conscientes”, basta que 

criemos projetos dessa natureza em todas as escolas! 

 É evidente que a informação e o contato com a temática são aspectos importantes para 

uma atuação mais engajada. Mas não se trata do contato efêmero, da produção de certas 

atividades, das visitas a zoológicos, parques protegidos, ou de plantar uma árvore no dia da 
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árvore, ou de saber quais reagentes utilizar num experimento para não poluir a água. A 

informação em si é extremamente relevante, mas ela, por si só, não é suficiente. 

 Com isso não se está aqui defendendo a exclusão de conteúdos sobre preservação 

ambiental dos currículos da educação básica, por exemplo. Ao contrário! Apenas destacamos 

que as ações dos licenciandos em Química não podem ser explicadas a partir de uma 

perspectiva psicologizante que considera a análise da história de vida de uma professora como 

o principal elemento gerador de mudanças nos comportamentos de seus alunos. 

 A avaliação sobre a história da autora, sem dúvida, permite que ela reveja sua atuação 

e possa incorporar elementos até então inexistentes em sua prática, o que, por sua vez, poderá 

promover o planejamento de novas metodologias de ensino nas atividades realizadas por seus 

alunos. Se eles vão incorporar ou não tais elementos em sua atuação profissional futura, como 

professores de Química, é um problema de outra ordem, que merece outro tipo de 

investigação. Isso pode incluir análises sobre o currículo do curso, possibilidades de trabalho 

e recursos nas escolas de educação básica, experiências anteriores com a temática, os motivos 

da escolha pelo curso de Química, perspectivas profissionais – projetando uma investigação 

sobre uma realidade específica –, ou como se constituem processos de (pseudo) formação 

atualmente nos cursos de licenciatura em Química – pensando numa ampliação do panorama 

–, ou ainda as características mais gerais dos cursos de licenciatura, dentre outros aspectos. 

 Se o objeto de estudo, o referencial teórico e o método utilizados, em conjunto, 

reforçam uma perspectiva psicologizante da tese 1, ao reduzir a formação de professores de 

Química a dimensões psíquicas, o mesmo pode ser identificado nas conclusões da pesquisa. 

No exemplo a seguir, a autora parece considerar outros fatores envolvidos nos processos 

formativos, mas, em sequência, novamente retoma explicações psicologizantes, atribuindo ao 

indivíduo – no caso, ela mesma, como professora – a causa e a possibilidade de mudanças, 

ainda que restritas, do cenário de preparação para a docência. 

 

No entanto a movimentação por uma mudança de paradigma vai além do acesso a 
bons materiais, envolve uma capacidade de ouvir os alunos, quais são seus anseios, 
o que esperam da química, o que lhes interessa na química, o que acreditam sobre 
ensinar química. Sem esse conhecimento é impossível atingi-los, não é possível 
impor nossas idéias sobre qual a melhor maneira de ensinar química, pois o 
licenciando deve passar por um processo caracterizado por acreditar numa nova 
maneira de ensinar química, abandonar seus modelos de ensino e envolver-se numa 
inovação. O máximo que podemos fazer é conseguir provocá-lo e fornecer-lhe 
auxílios teóricos e experimentais que os sustentem nos momentos de 
dificuldade. Para tanto minha relação com os alunos teria que migrar, no 
mínimo, para o Discurso da Histérica, caracterizado por uma insatisfação do 
licenciando em relação à sua situação atual como docente (Tese 1, p. 136-137, 
grifo nosso). 
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 Por fim, a autora conclui que uma formação em Química voltada à preservação 

ambiental depende do amadurecimento do aparelho psíquico: 

 

Com relação às necessidades subjetivas [...], consideramos que o amadurecimento 
do aparelho psíquico estudado por Melanie Klein parece estar diretamente 
relacionado com mudanças de paradigma, no nosso caso, sair de um ensino de 
química tradicional, memorizante e desconectado com a realidade, para um ensino 
envolvido com questões sócio-ambientais reais, envolvendo discussões qualitativas 
e estudo conceitual de tecnologias verdes e tradicional, com posterior avaliação dos 
riscos contemplados por ambas (Tese 1, p. 138, grifo nosso).  

 

Diante das constatações da pesquisadora da tese 1, indagamos: Como amadurecer 

psiquicamente? Seria necessário que o acadêmico do curso de Química passasse por um 

processo de análise antes/durante a graduação? O professor emocionalmente amadurecido 

poderá proporcionar o amadurecimento psíquico de seus alunos? O que gerou o 

amadurecimento da pesquisadora? Seria a análise de seu próprio processo formativo? Quais 

conhecimentos e/ou instrumentos possuía a autora para analisar sua formação 

psicanaliticamente, a partir da proposta teórica de Melanie Klein, já que sua formação inicial 

e sua atuação profissional é em Química? E, finalmente: a formação de licenciandos em 

Química, especificamente no que se refere à preservação ambiental, é um problema 

psicológico? 

A resposta para essas questões, em certa medida, pode parecer evidente: não estamos 

diante de um objeto psicológico, tampouco podemos explicar a formação de professores 

relativa à Química e à questão ambiental pelo viés exclusivo da Psicologia. Seria evidente se 

não fosse uma tendência, como verificaremos ao longo do exame das demais teses.  

A análise da temática de pesquisa proposta pela autora – indícios de comprometimento 

ambiental na formação em Química – não atinge a raiz dos problemas da formação docente. 

Em seu lugar, é oferecida uma pseudoanálise. Pseudo, pois não se trata de completar as 

considerações da pesquisa com os aspectos que faltam, ou seja, não estamos diante de uma 

pesquisa incompleta que abordou as dimensões psicológicas da formação e não incluiu outros 

fatores determinantes nesse processo. Pseudo, pois estamos diante de uma explicação falsa, 

que se apresenta como verdadeira, completa e suficiente para a compreensão do assunto em 

pauta.  

As constatações da tese 1 podem levar seus leitores a considerar as dimensões 

psicológicas, relacionadas ao amadurecimento do aparelho psíquico, como suficientes para 

entender por que licenciandos em Química não planejam ações de ensino que contemplem a 
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preservação ambiental, ainda que tenham conhecimentos sobre como fazê-lo. Não há margem 

para outras análises, para o exame de outros fatores que podem estar envolvidos com a 

questão, já que, em seu conjunto, a pesquisa coloca as dimensões psíquicas como causa das 

dificuldades encontradas durante a preparação para o magistério, determinando seus rumos 

futuros. 

Alguns estudos, como examinaremos mais adiante, apresentam apenas fragmentos de 

teorias psicológicas em parte da investigação, geralmente, no referencial teórico. Na tese 1, 

também se trata de cacos da obra de Melanie Klein. Mas os pedaços psi estão espalhados na 

pesquisa como um todo e sua junção parece somente intensificar a perspectiva psicologizante 

de compreender fenômenos educacionais, como a formação docente, desconsiderando todos 

os fatores extrapsicológicos envolvidos nesse processo. A análise das demais teses, de 

orientação psicanalítica, contribuirá para a discussão sobre essa tendência.  

 

TESE 3 

 Na tese 3, de 2009, foram encontrados indicadores psicológicos na fundamentação 

teórica e nas conclusões da pesquisa. A autora – que é terapeuta ocupacional – justifica a 

utilização de diferentes referenciais teóricos, dada a complexidade de seu objeto – formação 

de professores e educação inclusiva – mas destaca a Psicanálise e o Construtivismo: 

 

Com esse início de apresentação, alerto para o fato de que minha leitura sobre o 
objeto de estudo tentará ser um diálogo com diferentes saberes, dentre os quais se 
destacam a abordagem psicanalítica e suas contribuições para a área educacional, os 
do construtivismo, os da filosofia, os da sociologia e os da terapia ocupacional e 
dos da didática e da metodologia de ensino (Tese 3, p. 15). 

 

Em geral, quando fala da Psicanálise e do Construtivismo apresenta os conceitos 

vinculados ao seu objeto, tentando manter relação entre eles. Na maioria das vezes que se 

refere à Psicanálise, fala sobre Educação de maneira ampla e quando apresenta o 

Construtivismo, fala sobre Educação Inclusiva. Pouco cita Freud e Piaget, destacando, na 

maioria dos casos, seus intérpretes. 

A autora é apresentada ao Construtivismo por seu orientador de mestrado – que é 

membro de sua banca de qualificação de doutorado – e à Psicanálise por sua orientadora de 

doutorado. Desse modo, parece que a fundamentação teórica da pesquisa é a tentativa de 

conciliar as contribuições dos dois orientadores. 
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Aqui, o que interessa mais diretamente é a relação entre os saberes que permeiam 
esta pesquisa. Não saberia optar por nenhuma abordagem teórica que não me 
permitisse relacionar o que estudo com várias “possibilidades” de escutar, observar 
e tentar compreender fatos. Tenho de usar aquilo que construí como saber 
temporário, para analisar e atuar no contexto de estudo e da vida. Tenho de permitir 
a entrada de novos “pontos de vista”, para não ficar paralisada naquilo que eu, 
supostamente, já sabia e que não me permite ir além. Tenho, ao mesmo tempo, de 
relacionar tudo isso, para que o que estudo e o que faço possam trazer alguma 
contribuição para o contexto em que me situo e a outros estudos e práticas ligadas à 
temática dessa pesquisa (Tese 3, p. 15). 

 

A adoção da Psicanálise também oferece certo relativismo à pesquisa: como devemos 

considerar o inconsciente – que significa que não temos controle sobre tudo – as análises não 

podem ser conclusivas. Para a autora, trata-se apenas de uma leitura possível, há outras, já que 

a realidade não pode ser capturada por nenhuma análise ou teoria. É necessário, ainda, 

considerar a singularidade dos sujeitos: 

 

Entretanto as contribuições da psicanálise me advertiram sobre a impossibilidade 
de um trabalho de pesquisa ou qualquer outra atividade de estudo e de prática 
profissional ter o poder de capturar o todo, o real, porque esse sempre escapa e não 
pode ser capturado (MRECH, 2005). Desse modo, os procedimentos aqui 
analisados são recortes de uma realidade a partir de leituras de uma pesquisadora 
que também era sujeito participante dessa pesquisa-ação (Tese 3, p. 184). 

 

 Todavia, poucas parecem ser as contribuições da Psicanálise ao estudo, ainda que ela 

seja reconhecida como uma das principais referências teóricas da tese em questão. Segundo a 

autora, isso se deve porque ela é iniciante na pesquisa sobre essa perspectiva teórica:  

 

Entretanto destaco que o percurso deste trabalho tem significativa influência das 
contribuições da psicanálise à educação, embora eu não me sinta em condições de 
aprofundá-la na maneira como seria esperada a um estudioso de psicanálise, uma 
vez que sou iniciante no estudo sobre essa abordagem teórica – tão rica quanto 
complexa (Tese 3, p. 16).  
 
Faço essa ressalva para apontar que os procedimentos descritos, analisados e sua 
articulação teórica são realizados de forma incompleta, com falhas e com ligações 
estabelecidas por um “sujeito” que traz as marcas de ser uma das coordenadoras do 
trabalho em análise e pesquisadora desse (Tese 3, p. 184). 
 

 A autora ainda adverte que a omissão dos pressupostos teóricos ao longo do trabalho 

desenvolvido se deve à queixa dos participantes da intervenção realizada de que os cursos de 

formação, em geral, são muito teóricos: 

 

Na análise dos procedimentos realizados é possível visualizar pressupostos das 
leituras construtivista, psicanalítica, da terapia ocupacional, de enunciados sobre 
Educação Inclusiva e outras ligadas a visões filosóficas e sociológicas. Entretanto, 
talvez, o receio de tornar a discussão muito teórica – queixa freqüente dos 
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educadores – e desejar que a prática dos educadores e a vivência da experiência que 
estavam tendo ao longo dos encontros fossem os principais mobilizadores do 
trabalho de formação, colaboraram para que os “nomes” dos pressupostos teóricos 
não tenham sido trazidos (Tese 3, p. 199). 

 

 Mesmo assim, na avaliação da pesquisadora, a utilização da Psicanálise permite 

destacar o sujeito, reconhecendo seus limites e a impossibilidade de controlá-lo ou de 

conhecê-lo em sua totalidade, dado o elemento inconsciente, o que pode estar de acordo com 

sua temática de investigação – formação de professores para a educação inclusiva – já que, 

em geral, segundo seus dados, os docentes buscam orientações e procedimentos fixos sobre 

como agir com os indivíduos com deficiências ou que possuam qualquer dificuldade em seu 

processo de aprendizagem. Mas, não obstante a autora apresente citações de autores 

psicanalíticos para ilustrar o que de psicanalítico tem em sua tese, a análise dos dados não 

encontra correspondência com esse momento inicial. No entanto, nas conclusões do estudo 

refere-se novamente às contribuições da teoria adotada. 

 Vale dizer que a preocupação central em relação ao sujeito e a finalidade de 

demonstrar que em programas de preparação para a docência em educação inclusiva espera-se 

o modelo ou a receita, que justificam a abordagem psicanalítica na pesquisa, trazem 

discussões importantes ao longo da tese. Ao descrever a intervenção realizada com os 

diferentes profissionais em formação que atuam em contextos de educação inclusiva, a 

pesquisadora assinala a desmistificação da ideia de que é necessário ter conhecimentos 

específicos sobre as deficiências para poder atuar junto a pessoas com deficiências. Desse 

modo, não haveria um manual sobre autistas, sobre deficientes físicos, sobre crianças com 

dificuldades para aprender ou com acidentados, por exemplo.  

 Se o intuito era descrever um modo de formar profissionais, e não apenas professores, 

abordando a necessidade de romper com padrões, modelos, esquemas estáticos de atuação, 

parece, de fato, que a Psicanálise pode ter auxiliado a intervenção mencionada, não obstante 

apenas parte dos coordenadores do trabalho tivessem algum conhecimento sobre Psicanálise. 

Contudo, uma perspectiva psicológica que explique o sujeito – no caso os profissionais que 

participaram do programa de formação e as pessoas com deficiência por eles atendidas – 

subtraído da realidade social, corre o risco de reforçar o sujeito abstrato que pretendia 

combater.  

 Desse modo, entende-se que se a Psicanálise poderia oferecer subsídios para a 

organização e condução de programas de formação em serviço de profissionais que atuam 

especialmente na educação inclusiva porque, segundo a pesquisadora da tese 3, ela possibilita 
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compreender o sujeito, respeitando não apenas sua singularidade, mas demonstrando que 

tanto educador quanto indivíduo atendido não podem ser capturados, seja por um modelo de 

formação, seja por uma forma específica de intervenção; o foco apenas nessa dimensão 

psicológica dos processos formativos pode levar à desconsideração desse mesmo sujeito que 

se pretendia preservar.  

 Isso significa dizer que o sujeito não existe sem a sociedade, ou, em outras palavras, 

que o educador não se forma a despeito das condições e determinações sociais sob as quais 

irá atuar. Mais do que isso, a própria definição de deficiência só faz sentido em certo tempo e 

lugar.  

 Rever modelos, padrões, normas, esquemas de formação em geral que ofereçam 

técnicas de atuação ou receituário sobre como intervir, considerando que os indivíduos 

envolvidos não podem ser encaixados em um programa, nos parece absolutamente relevante 

e, de fato, há poucos trabalhos sobre educação inclusiva que levam em conta essas demandas. 

Por outro lado, questionar a maneira como se forma e apresentar outra possibilidade sem 

situá-las no que se refere à dinâmica, ao movimento de produção e reprodução do molde em 

dada sociedade, pode nos levar a concluir que a proposta da autora também se apresenta como 

um esquema formativo que ela pretendia abandonar. Assim, corre-se o risco de substituir um 

modelo por outro, ainda que o descrito na pesquisa ofereça significativos avanços. 

 Nas conclusões da pesquisa, a autora novamente destaca a importância da Psicanálise 

para o estudo e a intervenção nos processos de educação inclusiva:  

 

É essencial destacar que, a partir de uma leitura psicanalítica, é impossível capturar 
o que o sujeito deseja, pois ele é regido pelo inconsciente. Esse fato alerta para o 
risco que se corre, ao se considerar possível que se “identifique qual é a 
necessidade de um sujeito”. Assim, considero perigoso o excesso de situações em 
que os procedimentos demonstraram tentar “identificar as necessidades”. Se a 
expectativa for a de que, em algum momento, isso será alcançado, todo o 
investimento realizado poderá dirigir-se para que os sujeitos fiquem capturados 
naquilo que “supostamente” foi identificado. Entretanto, considero que a forma 
como os procedimentos foram trabalhados buscaram não cair nessa “armadilha” e 
trabalharam em função de implicação dos sujeitos nas suas atividades formativas 
(Tese 3, p. 194). 

 
A ética psicanalítica aponta que a linguagem e o fazer do sujeito não são 
capturáveis (BASTOS, A., 2003; MRECH, 2005). Entretanto, considero que as 
ações educativas devem ter uma intencionalidade, embora envolta em elementos 
inconscientes. Elas podem respeitar, ou não, determinados princípios educacionais. 
Por isso, discriminar os procedimentos utilizados na ação de formação pesquisada 
foi um meio de evidenciar suas intenções, perceber se as ações correspondiam a 
elas e aos princípios da mesma e construir algumas referências para nortear as 
intervenções educativas realizadas. Acima de tudo, foi uma forma de explicitar a 
multiplicidade de procedimentos possíveis que podem ser utilizados de acordo com 
as necessidades encontradas em cada contexto de formação. Esses procedimentos 
não se esgotam em si. Eles devem estar abertos à construção de novos sempre que 
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as situações e sujeitos demandarem. Seguindo uma leitura psicanalítica, eles podem 
ser considerados como standards múltiplos, sensíveis e circunstanciais, realizados 
por sujeitos/profissionais incompletos (FORBES, 2004) (Tese 3, p. 203).  

 
 

Embora no trecho acima a autora assinale a necessidade de se avaliar as 

especificidades de cada contexto de formação e, portanto, de respeitar os sujeitos envolvidos, 

a partir das contribuições da Psicanálise, tal contexto diz respeito à situação particular dos 

grupos envolvidos, isto é, a totalidade aqui se refere ao conjunto de profissionais que atuam 

naquele centro de formação e de atendimento aos indivíduos com alguma deficiência ou 

dificuldade de aprendizagem. A análise da totalidade se limita ao grupo. 

Não é difícil encontrar outras propostas de formação de educadores que se apresentam 

como inovadoras porque consideram as especificidades dos grupos atendidos. Conquanto não 

tenhamos feito estudo sistematizado sobre essa temática, parece que estamos diante do slogan 

da preparação para a docência na atualidade: um processo formativo de professores só pode 

ser bem sucedido se levar em conta a realidade específica de cada escola.  

Não há dúvidas sobre a relevância dessa questão. Instituir modelos de formação 

padronizados e generalizados para todas as escolas de um município ou estado, por exemplo, 

certamente tende ao fracasso. Mas, afirmar que se considera a escola ou os professores que 

nela atuam uma vez que se valoriza a expressão e as dificuldades daquele grupo em particular, 

proporcionando um caráter de atenção aos sujeitos ou de análise dos fatores sociais, nos 

parece uma redução do que seja o sujeito e a sociedade.  

Nas considerações finais da tese 3, identificamos mais um exemplo dessa redução. A 

autora fala sobre seus desejos, como profissional e pesquisadora, relacionando-os ao seu 

objeto de pesquisa e à forma como a conduziu e insere a análise sobre o desejo como 

elemento a ser considerado na formação profissional: 

 
Todo referencial teórico estudado e, sobretudo, a contribuição da ética psicanalítica 
a esta pesquisa, indicam a importância de procedimentos educacionais não serem 
realizados de forma padronizada e que os efeitos que esses provocam em cada 
sujeito envolvido nas ações formativas não podem ser controlados. Indica também 
que um curso não pode, por si só, modificar os sujeitos envolvidos em curto prazo, 
se não houver o desejo deles para as mudanças. Assim, uma função importante a 
ser considerada nos procedimentos educacionais por aqueles que educam, é a de 
mobilizarem o desejo dos educandos – e os seus próprios – para a realização de 
processos de formação construtivos, criativos, flexíveis e inclusivos (Tese 3, 
resumo). 

 

 O novo elemento apresentado pela autora parece pertinente: não se formam 

educadores simplesmente porque se identifica a necessidade da formação e se institui um 

programa para atingir tal finalidade. Frequentar um curso não garante mudanças. Mais do que 
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isso, a partir das contribuições da Psicanálise destacadas pela autora, não há controle possível 

nos processos de formação porque estão presentes desejos, inconscientes ou não, que não são 

passíveis de domínio.  

 Essas análises podem proporcionar subsídios importantes para os que planejam 

programas formativos, ainda que a dimensão do desejo não tenha sido examinada pela autora 

e apareça apenas nas considerações finais da pesquisa. 

 Mas, mais uma vez verifica-se que levar em conta o sujeito, como sugere a autora com 

base na fundamentação psicanalítica que ela apresenta, a partir do desejo, conforme 

conclusões da tese, não significa considerar o sujeito. O sujeito-professor não é independente 

de sua formação, de suas condições de trabalho, dos motivos pelos quais escolheu e atua na 

profissão, da escola onde leciona, de seus alunos, das políticas públicas para a educação em 

seu município, estado ou país. O sujeito que deseja e que é educador só deseja e só educa em 

determinada realidade social, material, objetiva. 

 Assim, parece-nos que os avanços apresentados pela tese 3 no que se refere ao vínculo 

entre a formação e a Psicologia podem se dissolver se apenas a dimensão subjetiva for 

determinante para planejar e analisar o que não é essencialmente subjetivo, como a 

preparação para a docência. 

 

 TESE 7 

Com o intuito de discutir o que mantém o professor na profissão, a tese 7, de 2008, 

cuja autora é graduada em matemática e professora de física, debruça-se sobre histórias de 

vida de docentes e se propõe a investigar o que sustenta o professor na profissão apesar das 

suas queixas, a partir da análise dos aspectos subjetivos que permeiam as relações escolares. 

Nessa pesquisa foram encontrados indicadores psicológicos em todas as suas partes, ou seja, 

no objeto, método, fundamentação teórica e conclusões. 

 Nesse caso, é indiscutível a legitimidade da temática proposta. No entanto, alertamos 

para o risco que se corre ao pressupor que apenas aspectos subjetivos possam explicar as 

razões pelas quais professores permanecem na profissão a despeito das adversidades.  

Adorno (2003d), ao analisar os tabus acerca do magistério, adverte que embora o tabu 

se manifeste no âmbito psíquico, sua base é social e os preconceitos psicológicos contra a 

profissão docente convertem-se em forças objetivas reais. 

Na avaliação da pesquisadora da tese 7, se os docentes não desistem de sua atividade 

profissional, ainda que tenham inúmeras queixas, os motivos só podem ser compreendidos a 

partir de suas demandas psicológicas: 
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Contudo, quaisquer que sejam, esses obstáculos não impedem que o professor 
permaneça em sala de aula. Mesmo que, em alguns casos, seja uma profissão 
assumida ao acaso, ou até mesmo, iniciada para uma complementação salarial. O 
que podemos perceber, por trás de todos esses problemas e discursos, é uma 
satisfação não revelada, alguma coisa que o mantém preso, por bem ou por mal, 
à prática da sala de aula (Tese 7, p. 20, grifo nosso). 

 

 Certamente elementos como prestígio, vínculo com os alunos, desejo por provocar 

mudanças, necessidade de ser reconhecido, dentre outros aspectos, acompanham os 

professores em sua atividade profissional. Mas, restringir a análise sobre a temática aos 

fatores subjetivos e/ou psicológicos não apenas limita a compreensão sobre o assunto, como 

também gera uma “política da inércia” em processos de formação, já que as demandas são do 

sujeito e, por isso, não há o que fazer.  

A própria autora, ao destacar os tipos de demanda que mantêm os docentes em seu 

trabalho, considera que as instituições escolares, como espaços formativos, devem se voltar 

para a satisfação das necessidades subjetivas dos professores: 

 

Na nossa interpretação, condições institucionais que ajudem na proteção dessas 
demandas primordiais também podem se constituir como fator vital para a 
permanência na docência (Tese 7, Resumo). 

 

 Nenhuma menção é feita às condições de trabalho que promovem (in) satisfação, ou à 

análise da própria atividade pedagógica e todos os aspectos que ela envolve, ou ainda ao fato 

de que muitos professores almejam ascensão social quando da escolha da profissão, à 

representação do ser professor na sociedade atual, ao ingresso nos vestibulares, à obtenção de 

diploma em curto período de tempo quando comparado a outras graduações etc. 

Assim, enfatizamos que o exame dos aspectos psicológicos como responsáveis por 

sustentar o professor em sua profissão fornece uma visão parcial e obnubilada sobre a 

docência. E, mais uma vez, o recurso da Psicologia coloca-se no lugar e apresenta-se como 

suficiente para a compreensão de fatores extrapsicológicos envolvidos nos processos 

educacionais. 

Além do objeto de pesquisa delimitado pela autora, na tese 7, o método escolhido 

também apresenta indicadores psicológicos. Trata-se de procedimento comum em trabalhos 

sobre educação, especialmente sobre formação de professores, que é a análise de histórias de 

vida. A autora coletou 52 histórias de vida de professores que participavam de disciplinas na 

pós-graduação. Elas foram escritas e encaminhadas à pesquisadora via e-mail, que, após a 

leitura, solicitava esclarecimentos ou complementações por meio do correio eletrônico. 
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Posteriormente foram selecionadas quatro histórias para análise em profundidade e realizadas 

entrevistas individuais com seus autores. Ao final, a pesquisadora analisa sua própria história 

de vida. Segundo ela, com base nesse procedimento, os professores narram suas histórias de 

vida, contam sua biografia, tornando-se sujeito, autor e protagonista nessa tarefa: 

 

Ao narrar a sua experiência no ensino, os professores explicitam suas intuições 
baseados na sua experiência pessoal. Reestruturam os eventos de sua trajetória e a 
reflexão faz com que esses eventos sejam atualizados e reintegrados na sua história, 
que estamos apostando nas Histórias de Vida como metodologia para obtermos 
informações sobre o exercício de ser professor e ter acesso às considerações que 
venham a tecer sobre a sua escolha e manutenção profissional (Tese 7, p. 21). 

 
Por essas razões elegemos o método biográfico das Histórias de Vida como coletor 
de dados, por considerá-lo o mais apropriado na tentativa de nos aproximarmos do 
imaginário construído pelos professores em relação à escola, ao exercício da 
profissão e à docência. Dessa forma, pretendemos investigar de que maneira o 
professor constituiu-se em termos pessoais e profissionais e, principalmente, quais 
os mecanismos o mantêm na profissão (Tese 7, p. 23). 

 

Para a autora, o trabalho com histórias de vida envolve o reconhecimento da 

subjetividade e da individualidade, pois, ao lembrar, o professor reelabora o passado. Foi 

utilizada a autobiografia, que contemplou memoriais de formação e histórias sobre tornar-se 

professor: 

 

[...] O esforço residiu na expectativa de que fosse incorporado na narrativa do 
professor, o sujeito e sua subjetividade, dando oportunidade a que ele trouxesse à 
tona interpretações sobre a sua situação de ser professor. Ou seja, nos preocupamos 
em tentar desvendar o imaginário dos docentes quanto ao ser professor e, com isto, 
foi oportunizada a reconstrução de uma compreensão pessoal da relação entre sua 
própria história e sua escolha profissional (Tese 7, p. 24). 

  

Ainda que compartilhemos com a autora as características da história de vida, 

indagamos se a reelaboração do “ser professor” pode ocorrer num momento bastante restrito 

de escrita ou relato de sua trajetória pessoal e profissional para fins de pesquisa. A análise 

propriamente dita sobre essa trajetória foi feita pela pesquisadora que as categorizou em 

quatro grupos de demandas psicológicas – amor, dívida simbólica, reedição da situação 

parental, gozo. Independente das peculiaridades das histórias, todas, segundo a autora, contêm 

os quatro elementos. 

 Ao considerar que pesquisas dessa natureza visam explicar algum fenômeno e trazer 

contribuições ou apontamentos sobre formação de professores, com base nos procedimentos 

propostos na tese 7, pode-se concluir que a utilização de histórias de vida seja instrumento 

relevante para a análise e transformação de processos formativos. No entanto, alertamos que 
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as autobiografias não foram examinadas pelo próprio depoente e que as conclusões sobre 

esses relatos restringem-se aos possíveis fatores psicológicos que sustentariam os professores 

em sua atividade profissional. O método, nesse caso, pode ser mais uma forma de 

reducionismo psicológico encontrado na pesquisa.  

Quanto ao referencial teórico, num primeiro momento, são apresentados conceitos da 

Análise de Discurso, a partir das contribuições de Pêcheux, e o Conceito de Ethos Modificado 

de Maingueneau, como fundamentação teórica da pesquisa. Entretanto, a análise dos dados 

tem como referência a Psicanálise. 

 A apresentação do referencial teórico é feita no terceiro capítulo, em sete páginas, 

vinculada à Análise de Discurso, sem alusão à Psicanálise que é incorporada ao estudo em 

momento posterior. A autora menciona algumas vezes Lacan, mas, em geral, cita seus 

intérpretes. Trata-se, mais uma vez, da utilização de conceitos psicanalíticos, de modo 

independente do conjunto de uma teoria: 

 

Embora a Psicanálise não tenha feito parte de nossa formação inicial, temos 
utilizado vários conceitos do campo psicanalítico em nossa produção acadêmica. O 
fato de essa produção vir se mostrando bastante promissora nos permite acreditar 
em seu potencial de análise e, na sua contribuição para compreender e dar 
significado aos eventos de sala de aula (Tese 7, p. 91).  

 
Iniciamos, então, a apresentação da constituição do sujeito e dos três registros 
Lacanianos. Depois, explicitamos mais detalhadamente os elementos sobre os quais 
orientamos a nossa tentativa de interpretação, pois, a opção que fizemos na 
análise foi de utilizar apenas as idéias e conceitos da Psicanálise com as quais 
tínhamos alguma familiaridade (Tese 7, p. 91, grifo nosso). 

 
Acreditamos que a Psicanálise ampliou a nossa possibilidade de compreensão, pois 
coloca as situações e os conceitos num plano em que o sujeito não tem acesso, ou 
seja, não adianta o sujeito perceber o que lhe falta, onde erra, ou exagera para fazer 
algum reparo. Simplesmente não pode considerar que sabe o que realmente deve 
ser feito para mudar e conseguir bons resultados, pois não dá para mudar o núcleo 
firme. Principalmente porque o sujeito não tem acesso ao que ele mesmo colocou 
inconscientemente nessa instância imaginária. Se fosse permitido ao sujeito fazer 
uma opção racional, ele teria a chance de fazer mudanças a qualquer momento. 
Mas, como para o sujeito perceber sozinho as cadeias que o prendem é quase 
impossível, ele não muda (Tese 7, p. 123). 

 

 A autora define de maneira breve suas quatro categorias de análise, vinculadas aos 

conceitos de demanda de amor, reedição da situação parental, gozo e dívida simbólica. Todos 

os dados de todas as histórias de vida analisadas são categorizados de acordo com esses 

elementos: 

 

Os quatro elementos que a Psicanálise nos emprestou – dívida simbólica, 
reedição parental, gozo e demanda de amor – nos ajudaram a entender alguns dos 
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indícios que nos chamaram a atenção sobre as razões pelas quais o professor 
permanece na profissão, e quais os mecanismos que podem estar agindo 
inconscientemente para que isso ocorra (Tese 7, p. 127, grifo nosso). 

 

 A autora é professora de física, como dito anteriormente, e suas análises pretendem-se 

psicológicas e são sempre desenvolvidas tendo como referência o indivíduo e sua vida. A 

principal finalidade do estudo é examinar por que, apesar das circunstâncias desfavoráveis, os 

professores não desistem da profissão. Enfatizamos: a pesquisadora é formada na área das 

ciências exatas e analisa as histórias de vida “psicanaliticamente”, o que nos leva a considerar 

que emprega o referencial sem dominá-lo e sem compreendê-lo. Seguem exemplos de suas 

análises: 

 

[...] sua entrada na pós-graduação é vista como um ato de amor, já que, para ele, a 
escola parece ser substituta de algum papel da sua vida emocional (Tese 7, p. 73). 
 
Resumindo, podemos inferir, após a observação das imagens criadas por João que 
ele acreditou nas boas previsões que foram feitas sobre o seu futuro e, devido aos 
problemas pessoais, se ligou a professores que poderiam substituir, de certa forma, 
essa falta de amor e cuidado que não tinha quando criança (Tese 7, p. 73). 
 
[...] A culpa é o elemento que acompanha sempre os professores [...] (Tese 7, p. 
84). 
 
Ao estabelecer essa relação com os conceitos psicanalíticos, conforme já havíamos 
anunciado anteriormente, retomaremos alguns aspectos de nossa própria História de 
Vida. Ela foi escrita com o objetivo de se tornar algum tipo de parâmetro ao qual a 
pesquisadora pudesse se remeter, caso necessário. Observamos que nossa história 
também respondeu às categorias empíricas e aos elementos utilizados da 
Psicanálise e que os motivos que aparecem de maneira explícita, ou velada, nas 
histórias de outros professores também nos remetem à nossa permanência na 
docência. Portanto, de alguma forma, a nossa história corrobora e dá sentido à 
incursão que fizemos nas histórias de outros sujeitos (Tese 7, p. 128). 

 

 Ainda que o objeto de estudo da autora seja psicológico – motivos subjetivos que 

mantêm o professor na docência – e se dê a partir da análise de histórias de vida – método 

também psicológico – a utilização da Psicanálise como forma de considerar as questões 

próprias dos indivíduos, especialmente o inconsciente, parece não atingir as finalidades 

propostas. Ao adequar todos os participantes da pesquisa em quatro tipos de demanda que 

justificariam a permanência na profissão, nega-se o particular. As histórias individuais de vida 

– elemento principal da análise – são falseadas na medida em que, independente da história, 

todos se mantêm na profissão pelos mesmos motivos que se expressam da mesma forma. 

A autora pretendia investigar os elementos que sustentam o professor na docência, 

mas ela já os tinha de antemão: demanda de amor, dívida simbólica, reedição da situação 

parental e gozo. Não foram os dados que trouxeram os elementos. Os dados foram encaixados 
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nos elementos pré-existentes e apenas confirmaram o que já se sabia, eliminando os 

momentos de diferenciação característicos da formação cultural, como assinala Adorno 

(2004). 

Aqui provavelmente se encontra um exemplo que pode ilustrar as críticas de Adorno 

(1991) à Psicanálise: o sujeito psicológico não é meramente psicológico. As imbricações entre 

racionalidade e irracionalidade são desconsideradas pela autora. Numa atitude naturalística, a 

pesquisadora reduz a vida psíquica à repetição do que já tinha acontecido alguma vez. Mais 

do que isso, a avaliação sobre as questões da permanência na docência, que certamente não 

podem se restringir ao psicológico, desubjetivam a subjetividade supostamente analisada, pois 

se trata de um psiquismo projetado em si mesmo.  

 Essa forma “psicanalítica” de interpretar os dados se mantém nas conclusões da 

pesquisa e, segundo a autora, podem ser generalizadas para todos os docentes porque as 

quatro demandas psicológicas por ela apontadas são constituintes da profissão – o professor 

sempre carregará culpa! 

 

O que podemos inferir dessa análise que, em maior ou menor grau, os professores, 
sejam eles devedores de qualquer conhecimento, estão sempre, 
inconscientemente, em busca de satisfazer essas demandas. Consideramos, 
então, que a generalização dessas demandas pode ser possível para todos os 
professores que se encontram atuando (Tese 7, p. 125, grifo nosso). 
 
[...] inferimos que o professor não desiste de sua profissão, enquanto tiver a 
esperança de satisfazer as demandas subjetivas que dizem respeito à sua própria 
constituição de sujeito [...] (Tese 7, p. 158). 
 
O professor permanece em sala de aula, em nossa interpretação, porque a docência 
é o lugar que ainda permite renovar, re-atualizar, suas buscas e, quem sabe, 
conseguir atingir suas crenças imaginárias de completude. Em outras palavras, 
nossos professores continuam, efetivamente, professores quando conseguem 
inconscientemente o atendimento das demandas fundamentais e descarregar as 
queixas sobre a situação atual para o cinturão protetor, com o gozo correspondente 
(Tese 7, p. 159).  

 

 O recurso psicológico na tese 7, mais do que reducionista, pode levar ao imobilismo. 

Se aquilo que sustenta o professor em sua atividade profissional é essencialmente fruto de 

suas demandas inconscientes ou, dito de outro modo, é a necessidade de satisfazer suas 

necessidades subjetivas – em geral, relacionadas a eventos passados – não há razões para se 

discutir suas queixas, suas reivindicações, sua formação, os problemas decorrentes da 

atividade profissional que exercem. Aliás, a formação em si não será objeto de análise, pois 

ela é dependente e existe para atender demandas psíquicas. 
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 O que fazer se as demandas são do indivíduo? Há possibilidade de mudanças nas 

relações escolares se a sala de aula é o espaço em que o docente apenas reedita suas 

necessidades psíquicas? Se na sala de aula professores buscam satisfazer demandas 

subjetivas, o mesmo também ocorre com os alunos? Trata-se de um espaço terapêutico? O 

que resta à educação? 

 No limite, consideramos que discussões sobre temáticas vinculadas à educação, 

especificamente sobre formação de professores, são descaracterizadas quando a Psicologia é 

colocada no lugar dos aspectos pedagógicos e sociais de maneira ampla. Investigações dessa 

natureza não apenas tendem a apresentar explicações psicologizantes, como também definem 

dimensões psíquicas e sociais. No caso específico da tese 7, parece que todos os aspectos 

educativos constituem-se por dimensões psicológicas. 

 Mas, por que uma professora de física, interessada pelos motivos que mantêm os 

docentes na profissão a despeito das adversidades encontradas, busca um viés psicológico 

para delimitar, investigar e analisar seus dados? Certamente não podemos responder que se 

trata de satisfazer uma demanda subjetiva da pesquisadora... 

 A análise de cada tese em particular, aos poucos, parece nos levar à compreensão de 

certa tendência verificada nas pesquisas educacionais sobre formação de professores que se 

aliam de alguma maneira à Psicologia. E nossas hipóteses e explicações não poderão se 

restringir à história de vida dos autores das teses selecionadas... 

  

 TESE 13 

 Finalmente, faz parte desse grupo a tese 13, de 2005, cuja autora, psicóloga, investiga 

o ensino da Psicanálise, representada por Freud e Lacan, a educadores. Nessa pesquisa, os 

indicadores psicológicos foram encontrados no referencial teórico e nas conclusões, que se 

apresentam ao longo do trabalho.  

Ao contrário das investigações anteriores que “emprestavam” conceitos psicanalíticos 

como suposta fundamentação, nesse caso verifica-se que o estudo da teoria por “dentro dela 

mesma” é a própria pesquisa.  

 

A pesquisa ora apresentada pretende demonstrar a premissa desdobrada nos 
seguintes tópicos: 
- a psicanálise constitui um corpo teórico que possibilita à educação uma “outra 
forma de pensar”, desapropriando-a da busca infrutífera pelo conhecimento 
absoluto e pelo controle da ação educativa. Logo, o ensino da psicanálise aos 
educadores não se limita a uma contribuição, mas apresenta-se como a 
possibilidade de que a educação seja resgatada de um imobilismo ou de 
“malabarismos” estéreis [...] (Tese 13, p. 19). 
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[...] A presente pesquisa tem a intenção de trazer ao debate os impossíveis do 
exercício de educar (Tese 13, p. 49). 
 
A psicanálise não oferece orientações para a prática educativa, certezas, tampouco 
garantias, por não comungar da idéia pedagógica de que tanto mais eficaz quanto 
mais ciência é acrescida à prática do educador. Em suma, para a psicanálise, educar 
não significa fazer ou aplicar a ciência. Isto também porque, a psicanálise pensa a 
infância de outra forma, diferente daquela imaginada no discurso formado pelas 
injunções dos ideais pedagógicos (Tese 13, p. 49). 
 

 Nesse trabalho, a perspectiva psicanalítica não é acessório. Ela é objeto e dá 

sustentação teórica à pesquisa. O uso dos conceitos, as citações dos autores, a organização dos 

capítulos parecem tecidos de acordo com a linguagem própria da teoria. Ao contrário dos 

estudos anteriores em que os autores lançam fragmentos de conceitos psicanalíticos em 

momentos bem específicos do texto, aqui se verifica que “figura e fundo” se fundamentam na 

Psicanálise. 

 Um dos principais temas discutidos ao longo da tese é a distinção entre a Psicanálise e 

a Pedagogia, já que a primeira demonstra a impossibilidade de controle via educação: 

 

No entanto, o que se pôde concluir dos textos sobre a pedagogia atual, diz respeito 
a uma concepção de educação dispersa, desviante, que ao pretender controlar tudo, 
tem se arriscado a perder tudo. Cada vez mais distante de sua finalidade, vê-se 
sintetizada em problemáticas opções: a formação com objetivo profissional em 
detrimento de uma educação (sentido amplo, onidirecional) e, consequentemente, a 
opção por uma cultura especializada, uma qualificação precisa, limitada a uma 
competência adquirida em vista do uso que dela será feito, no lugar de uma cultura 
geral. Na mesma linha, o objetivo de adaptação e a disseminação da idéia de 
evoluções inevitáveis, com automática aceitação, isenta de juízo moral (Tese 13, p. 
43-44, grifo da autora). 

 
[...] o racionalismo se revela no discurso pedagógico refletido na pretensão de se 
evitar erros, promover os acertos, através de controles e previsões científicas e da 
apreensão absoluta da realidade pela reflexão (Tese 13, p. 46). 

 
Tem-se a ilusão de que, amparados pelas ciências, os procedimentos didático-
pedagógicos tragam garantias dos “efeitos” que se busca no aluno. A “Pedagogia 
Científica” mostra-se contrária à idéia de que o ensino possa ser uma invenção 
contínua, aleatória e arriscada, e que, por isso, como descreve Mougniotte (in 
Avanzini, 1999), só é possível tatear, tentar dispositivos desigualmente pertinentes 
e, ao final, avaliá-los de forma mais ou menos rigorosa. E, como invenção 
constante, a educação sempre será “problemática” (ou impossível, na concepção 
Psicanalítica) e a eficácia de um método nunca será garantida, tampouco 
universalmente bem-sucedida (Tese 13, p. 48). 

 

A tese 13, que tem como finalidade demonstrar a especificidade e a legitimidade do 

ensino de Psicanálise a educadores, traz novas perspectivas para as relações entre Educação e 

Psicologia, pois, por meio da Psicanálise – que não é propriamente Psicologia – poder-se-ia 

debater junto a professores os impossíveis do exercício de educar. Segundo a autora, “[...] De 
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forma breve, a proposta neste trabalho seria a de que a educação se ‘beneficiaria’ de uma 

torção que a psicanálise produziria em seu discurso” (Tese 13, p. 124). 

Tais benefícios são compreendidos pela pesquisadora da seguinte forma: 

 

O quarto capítulo dedica-se ao trajeto percorrido pela conexão psicanálise-educação 
desde a utópica profilaxia das neuroses por meio de “pedagogia-psicanalítica”, até a 
compreensão da proposta freudiana de uma educação para a realidade. Nesse 
capítulo, enfatiza-se a especificidade e a fertilidade da transmissão da psicanálise na 
formação de educadores que, uma vez atravessados pelo saber psicanalítico, podem 
conceber a noção de estilo, de singularidade na relação com o conhecimento. 
Portanto, a transmissão psicanalítica a educadores possibilita a implicação com o 
ato de educar, o reconhecimento do sujeito (do inconsciente), o questionamento 
sobre si e sobre os ideais que anima seu exercício (Tese 13, p. 21-22). 
 
[...] Assim, aquilo que a pedagogia de hoje compreende como ação educativa, a 
saber, a aplicação de preceitos científicos que ofereçam o controle da 
aprendizagem, respeita uma racionalidade marcante, enquanto que o ensino da 
psicanálise conta com os pontos de não saber inerentes à relação do sujeito com o 
desejo (Tese 13, p. 16, grifo da autora). 

 

Uma prática racional, diferentemente da Psicanálise, conforme a autora, exclui as 

diversas expressões dos estilos de educar.  A teoria psicanalítica, por outro lado, opõe-se à 

racionalização do discurso pedagógico que busca um conhecimento absoluto e controle da 

ação educativa porque considera a dimensão do desejo. 
 

[...] - opondo-se ao descrédito pretensamente científico que ainda possa representar 
resistências à sua inserção na formação de professores, ou que venha conferir-lhe, 
aí, um papel secundário, a psicanálise que não se traduz no discurso das ciências 
positivas e não obedece ao discurso universitário, faz ver a educação submetida à 
mesma lei: da impossibilidade do desejo; - assim, a teoria psicanalítica não é 
apenas uma contribuição legítima à educação, como também necessária, 
especialmente nos dias de hoje, quando o sentido da educação é encoberto pelas 
ilusões que alimentam o discurso pedagógico atual (Tese 13, p. 19-20). 

 

 Parece-nos de fato, pelos motivos explicitados pela autora da tese 13, que a Psicanálise 

pode trazer contribuições à formação docente. Mas transmiti-la de maneira acrítica pode 

significar a perpetuação de certos equívocos, como a expansão de análises psicológicas sobre 

o que não é da ordem psi. Sendo assim, a crítica ao pretenso controle pedagógico e à 

racionalização pedagógica precisa estar associada ao exame da irracionalidade de 

considerações essencialmente psicológicas, ambos expressão da mesma realidade objetiva.  

 Indicadores psicológicos também foram encontrados nas conclusões da pesquisa, 

quando a autora sintetiza as contribuições que o ensino da Psicanálise pode trazer aos 

educadores: 
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Pela via do ensino universitário, a contribuição psicanalítica à educação parece 
resultar em duas perspectivas: uma contraproducente, a psicanálise, transmitida sem 
estilo, é adulterada moldando-se ao discurso universitário e tomando-se um 
conjunto estéril de conceitos a serem proferidos e reproduzidos sem enganos e sem 
efeitos; outra, coerente com os propósitos psicanalíticos, passaria a operar na 
educação uma outra concepção de transmissão, porque se pensaria noutro sujeito e 
noutro saber no cerne do ato educativo (Tese 13, p. 126, grifo da autora). 
 

Como pensar noutro sujeito numa mesma realidade social que sequer mereceu análise? 

De fato, parece que reproduzir conceitos psicanalíticos sem estilo, como avalia a autora, não 

causará os efeitos esperados. Mas, essa outra concepção de transmissão é suficiente para 

produzir mudanças nos espaços formativos? 

A autora acrescenta: 

 
Para que se realize a esperança de Freud, a saber, de que o estudante aprenda algo 
sobre psicanálise e que aprenda algo a partir da psicanálise impõe-se a necessidade 
de que esse ensino não apresente a teoria como dogma, mas que ela seja 
apresentada ao estudante, para além de um conhecimento objetivo, como uma 
experiência. O que aqui é expresso por “necessidade” não remete a alguma técnica 
a ser dominada, mas um resultado do mestre atravessado pela psicanálise (Tese 13, 
p. 127). 
 
Em suma, os educadores devem extrair, essencialmente, duas contribuições da 
experiência com a teoria freudiana, sendo que a primeira abre caminho para a 
segunda: o conhecimento da constituição infantil e sobre si mesmos (Tese 13, p. 
147, grifo da autora). 
 
Portanto, ao invés de buscar fundamentação ou autorização num discurso que lhe é 
externo, meramente auxiliar e que, em última instância, impede-lhe a visão de si, o 
professor pode mergulhar na complexidade dos fantasmas inconscientes que a 
situação formativa lhe desperta, aproximar-se dos fundamentos e disposições que 
caracterizam a sua singularidade como educador, seu estilo (Tese 13, p. 160, grifo 
da autora). 
 
Vale assinalar que não se está afirmando a necessidade de que o professor saiba 
psicanálise para ensinar bem, o que significaria sustentar que, fora da transmissão 
psicanalítica, não tenham existido bons educadores ao longo da história da 
Educação (Tese 13, p. 160). 
 
Isso reafirma a noção de que a contribuição psicanalítica aos educadores não tem 
caráter técnico, mas uma referência na compreensão de sua relação com o ofício 
de educar (redimensionamento dos ideais que se lhe apresentam, como já foi 
abordado), sua transmissão “capacita” o reconhecimento do sujeito no lugar da 
valorização do objeto, consequentemente, gerando mudanças na posição do 
educador frente ao aluno. Enfim, o reconhecimento do ato educativo (Tese 13, 
p. 164, grifo nosso). 
 
[...] Em última instância, o encontro dos educadores com a teoria psicanalítica, na 
“contramão” dos rumos que tem tomado o cenário pedagógico, recolocaria a 
educação no eixo da interrogação ética, opondo-a aos fascínios imaginários (assim 
como às intenções de moralização e segregação), despotencializando as 
identificações que sustentam os delírios de ideal e as sujeições identitárias [...] 
(Tese 13, p. 170-171). 
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 As contribuições da teoria à formação docente, porém, tais como apresentadas na 

pesquisa, parecem não ter limites ou contradições. Não há dúvidas sobre a “torção” que a 

Psicanálise poderia produzir no discurso pedagógico, colocando em xeque a ideia de controle 

como condição para o ensino bem sucedido. O encontro consigo mesmo também pode 

possibilitar ao professor um outro encontro com a educação. Ter a Psicanálise não como 

técnica, mas como referência para a compreensão do sujeito, pode se constituir como outro 

benefício à formação. 

 Considerando que a pseudoformação é uma tendência objetiva, conhecer sobre 

Psicanálise seria apenas contrapor outra formação como prática, ou dito de outro modo, 

oferecer em seu lugar também pseudoformação. Todavia, conhecimento da Psicanálise, 

conforme discussões da tese 13, pode ser uma via para a crítica da educação racionalizada e, 

nesse sentido, para a crítica da pseudoformação. 

 Adorno (2003d, p. 113) já propunha que professores deviam ter conhecimento da 

Psicanálise:  

 

[...] A solução, se posso dizer assim, pode provir apenas de uma mudança no 
comportamento dos professores. Eles não devem sufocar suas reações afetivas, para 
acabar revelando-as em forma racionalizada, mas deveriam conceder essas reações 
afetivas a si próprios e aos outros, desarmando desta forma os alunos. 
Provavelmente um professor que diz: “sim, eu sou injusto, eu sou uma pessoa como 
vocês, a quem algo agrada e algo desagrada” será mais convincente do que um 
outro apoiado ideologicamente na justiça, mas que acaba inevitavelmente 
cometendo injustiças reprimidas. Diga-se de passagem que tais reflexões implicam 
imediatamente a necessidade de conscientização e de aprendizado psicanalítico 
para o magistério. 

 

 Mas a transmissão da Psicanálise a educadores não pode resolver os problemas da 

formação docente, por duas razões: primeiro, porque a educação e a preparação para o 

magistério não vão mal em virtude do desconhecimento dos fenômenos psíquicos conscientes 

ou inconscientes; em segundo lugar e, consequentemente, os fenômenos educacionais são, 

antes de tudo, sociais e a apreensão do sujeito como inerentemente psicológico e, portanto, 

cindido, manterá a cisão entre vida interior e exterior. Na medida em que se ensina Psicanálise 

a educadores, como se o conhecimento sobre a docência não se vinculasse à sociedade, 

eterniza-se, de acordo com Adorno (1991), a separação entre sujeito vivente e a objetividade, 

como se tal cisão não fosse produzida pelos próprios homens.  

 Dessa forma, tirar a educação de seu “imobilismo e dos malabarismos estéreis”, 

conforme propõe a autora da tese 13, a partir, exclusivamente, do ensino da Psicanálise a 

professores, é mais uma forma de psicologismo: “El psicologismo en cualquiera de sus 
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figuras, el individuo como punto de arranque sin más especificaciones, es ideología. 

Transforma por en salmo la forma individualista de socialización en definición extrasocial, 

natural, del individuo” (ADORNO, 1991, p. 157).  

 Por isso, consideramos que o ensino da Psicanálise a professores pode se caracterizar 

como um dos elementos de crítica à pseudoformação, desde que ele não seja o único, de tal 

modo que o exame dos aspectos objetivos e subjetivos possa compor o amplo espectro de 

análise dos que se dedicam à educação em geral e à formação docente em particular. 

 Ressaltamos, porém, que a tese 13 apresenta-se como exceção no conjunto das 

pesquisas que compuseram o primeiro grupo de análise, de orientação psicanalítica, pois: não 

se trata de fragmentos da teoria, mas da coerência teórico-metodológica e epistemológica 

durante o percurso da investigação; o objeto, a referência teórica, os dados, as conclusões 

parecem fazer parte do campo de estudo da autora e a Psicanálise não foi apresentada em um 

tópico ou em três páginas para supostamente dar sustentação à tese – a Psicanálise é a tese; os 

indicadores psicológicos encontrados relacionam-se ao conjunto mais amplo no qual a 

pesquisa se circunscreve, de tal modo que os elementos subjetivos e psíquicos compõem e 

determinam a investigação.  

 Assim, a tese 13 se justifica pelo recurso à Psicanálise. Sem ela, a própria pesquisa 

perderia seu sentido, ao contrário das demais teses de orientação psicanalítica que poderiam 

retirar as referências psi sem qualquer prejuízo para seu desenvolvimento. 

 

* 
  

 Apresentamos, a seguir, a tese 17 que não foi mencionada como integrante deste 

primeiro grupo. No entanto, ainda que de fato não utilize a Psicanálise como fundamento 

teórico, o que nos levaria a agrupá-la com as demais investigações, a autora, nas 

considerações finais, afirma que o ensino de Psicologia a professores poderá se beneficiar das 

contribuições psicanalíticas. Dessa forma, inserimos a tese 17 nas discussões anteriormente 

realizadas, considerando-a também como exceção devido as suas características, embora traga 

elementos para a avaliação da tendência a se buscar na Psicologia referências para a formação 

docente. 

  

 TESE 17 
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Em 1988 encontramos, a partir dos critérios anteriormente definidos, a primeira tese 

que aborda a relação entre Formação de Professores e Psicologia. Na tese 17, a autora26 teve 

por objetivo analisar o papel que tem sido desempenhado pela Psicologia da Educação no 

processo de formação de professores. Trata-se, portanto, do primeiro registro desta pesquisa 

da Psicologia na preparação para o magistério. De acordo com a pesquisadora, “[...] se a 

Psicologia que o professor pratica não tem maiores e significativas relações com a sua 

formação teórica, é de se perguntar: Psicologia para quê?” (Tese 17, p. 14-15). A partir da 

indagação inicial, o objeto se constituiu da seguinte maneira: 

 

Considerando-se que em qualquer relacionamento humano, a psicologia faz parte 
como um ingrediente natural e que, ao menos oficialmente, o professor só atua 
quando habilitado e licenciado para a tarefa docente, começaremos por examinar, 
nos cursos de formação de professores (Pedagogia, Licenciatura e Magistério) o 
ensino de Psicologia. O exame da formação psicológica do professor a partir dos 
programas e bibliografias utilizados – nos revelam apenas o que se ensina. Nada diz 
sobre como se realiza a aprendizagem. Mas, o exame da Psicologia ensinada nos 
cursos de formação de professores nos permitirá a verificação das expectativas 
existentes em relação ao auxílio que a Psicologia poderá prestar ao professor, 
inferidas dos programas e da bibliografia indicada (Tese 17, p. 13). 

 

Para atingir a finalidade proposta, a autora examinou os programas e as bibliografias 

das disciplinas de Psicologia da Educação que eram oferecidas na época aos cursos de 

Magistério, Pedagogia e Licenciaturas. Posteriormente, consultou os programas e sugestões 

bibliográficas dos concursos para professor, especificamente quanto às exigências de 

conhecimentos psicológicos para o ingresso na carreira. Finalmente, analisou a Psicologia 

praticada a partir de um estudo de caso, considerando a influência do comportamento dos 

alunos no processo de avaliação do rendimento escolar. Dentre os procedimentos adotados, 

aplicou o teste psicológico de avaliação da inteligência RAVEN a alunos de uma escola 

pública como parte da investigação sobre quais discentes são considerados mais e menos 

inteligentes pelos professores, com base em seu conhecimento sobre Psicologia. Os resultados 

dos testes eram contrapostos às avaliações subjetivas dos docentes. 

 Dessa maneira, o primeiro indicador psicológico foi encontrado no método da tese, já 

que os resultados de um teste de inteligência foram utilizados para verificar as relações entre 

coeficiente intelectual, conceito positivo ou negativo entre os professores e aprovação do 

aluno.   

 

                                                
26 Lembramos que não foram encontrados dados relativos à formação inicial da autora da tese 17, mas inferimos 
que tenha se graduado em Psicologia devido às informações contidas na pesquisa. 
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A realização deste trabalho nos permitiu verificar alguns aspectos dos 
comportamentos dos alunos que influem na avaliação do rendimento escolar, em 
função das expectativas dos professores em relação ao comportamento dos alunos. 
Formulamos, inicialmente, a hipótese de que as expectativas dos professores 
pudessem estar “contaminadas” por estereótipos de comportamento, definidos em 
termos de expectativas morais. Conforme pudemos verificar, os professores, ao 
apresentarem as suas justificativas de suas escolhas sobre os alunos apontados 
como “aluno-ideal” e para os alunos considerados como “pior-aluno”, deram 
grande ênfase aos aspectos relacionados com características morais, sociais e de 
personalidade. Se por um lado, poderíamos dizer que a hipótese, acerca da 
Psicologia praticada pelo professor estar contaminada por estereótipos de 
comportamento definidos em termos morais, está confirmada, por outro lado, temos 
também que admitir a possibilidade de que estes resultados possam ser indicadores 
da preocupação dos professores com a formação integral da personalidade do 
educando, conforme prescreve a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
em seus objetivos gerais (Tese 17, p. 227-228). 

 

 A utilização do teste psicológico como forma de coleta de dados parece não estar 

diretamente relacionada aos objetivos da pesquisa e as informações sobre o que se ensina nas 

disciplinas de Psicologia da Educação e o que se exige nos concursos para o magistério. 

Ainda que nosso foco de análise não tenha sido esse, vale destacar essa cisão entre as duas 

etapas de seleção de informações na tese 17. 

 A escolha do teste psicológico provavelmente está associada às características da 

Psicologia da década de 1980. Os resultados em si, sobre a inteligência dos alunos, não 

trazem grandes contribuições à tese. Ênfase foi dada pela autora às respostas dos 

questionários aplicados a alunos e professores sobre quais discentes eram por eles 

considerados mais ou menos inteligentes. Por que, então, recorrer ao teste? Qual informação 

sobre a Psicologia na formação de professores é transmitida a partir dele? 

 Nossa hipótese é a de que os testes psicológicos traziam uma suposta confiabilidade à 

coleta de dados. Mesmo que o teste não tenha sido relacionado à formação docente e fora 

aplicado pela pesquisadora, transmitiam-se aos professores participantes da pesquisa 

conhecimentos, por essa via, sobre a Psicologia. 

 Nos resultados e nas conclusões do estudo também encontramos indicadores 

psicológicos. A despeito da falta de uma referência teórica que tenha explicitamente 

fundamentado a pesquisa, há recomendações sobre como a Psicanálise pode contribuir para a 

formação docente apenas nos parágrafos finais da tese. 

Segundo a autora, a Psicologia ensinada fala do outro – do aluno. E quem cuidaria do 

professor? A contribuição dessa área deve estar atrelada ao auto-conhecimento do educador, 

possibilitado pela Psicanálise: 
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Se identificamos corretamente o auto-conhecimento como a parte mais frágil, do 
ponto de vista psicológico, do processo de formação de professores, procurar supri-
la pelos recursos da Psicanálise parece ser uma proposta adequada dentro das 
contribuições específicas da Psicologia. Se identificamos um hiato e reconhecemos 
a possibilidade da Psicanálise poder preenchê-lo, onde estariam os obstáculos? 
(Tese 17, p. 247)  

 

A autora, em seguida, considera os limites da Psicanálise na “[...] profilaxia 

pedagógica dos conflitos psíquicos, assim como com o reconhecimento de que o inconsciente 

escapa de qualquer tentativa de domínio” (Tese 17, p. 248). Adverte, ainda, que não se trata 

de intervenções terapêuticas com professores e que as contribuições psicanalíticas não dizem 

respeito a simples instrução. Conclui: 

 

[...] é fundamental a existência de um professor disponível, desarmado, aberto, 
capaz de tolerar os processos de transferência, de projeção, de identificação, 
inevitáveis numa relação pedagógica. Tolerar, aceitar e trabalhar com eles. 
Ora, direis, mas isto é impossível em sala de aula. Isto é terapia. 
E respondemos: não. É educação. 
Porque esta concepção vai além da mera instrução e contempla de modo 
equilibrado, o conteúdo do ensino e os protagonistas da relação pedagógica (Tese 
17, p. 249). 

 

A tese 17 foi apresentada ao final do conjunto das pesquisas que se orientaram pela 

Psicanálise e não foi inserida, num primeiro momento, neste grupo já que ela não é referência 

teórica do estudo. No entanto, decidimos por discutir os indicadores de aspectos ou dimensões 

psicológicas dessa investigação ao término das pesquisas do primeiro grupo, por recomendar, 

em suas conclusões, que os professores conheçam Psicanálise. 

Seguindo a tendência anteriormente apresentada, com exceção da tese 13, trata-se de 

fragmentos da teoria, assim como de reducionismo dos elementos que compõem a formação 

docente a questões exclusivamente psicológicas. Após analisar programas e bibliografias de 

disciplinas de Psicologia da Educação, conteúdos exigidos em concursos para professores e 

avaliação dos docentes sobre seus alunos, a autora conclui que saberes da Psicanálise podem 

contribuir com a formação, embora essa discussão não tenha surgido em nenhum momento da 

tese. 

Como num passe de mágica, a Psicanálise poderá solucionar os problemas da 

formação docente se os professores tiverem condições psíquicas de “recebê-la”. E os entraves 

do ensino de Psicologia nos processos formativos examinados anteriormente pela autora? 

Bastaria criticar outras vertentes teóricas e optar pela Psicanálise? Faremos, então, um 

currículo baseado na Psicanálise para melhorar a qualidade do ensino de Psicologia a 

professores? 
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A partir das conclusões da autora, sabe-se que ela não propõe um programa de 

Psicanálise e sugere que ela não se converta em disciplina formal ou mera instrução. Mas 

nossas indagações se apóiam no conjunto da pesquisa e, nele, encontramos referência à 

Psicanálise apenas ao final do estudo como proposta da pesquisadora diante dos problemas 

detectados. Logo, é de se supor que ela considere essa como uma vertente teórica capaz de 

oferecer subsídios para a solução das dificuldades do magistério. 

Não estamos desconsiderando as possíveis contribuições da Psicanálise nos processos 

de formação docente, sejam eles iniciais ou em serviço. Apenas enfatizamos, mais uma vez, 

os limites de qualquer teoria psicológica quando colocada no lugar ou acima das questões 

educacionais e pedagógicas mais amplas. A formação de professores não é nem pode ser um 

problema psicológico! Além disso, avaliamos que tal reducionismo não favorece a crítica à 

pseudoformação, ao contrário, fomenta sua conservação. 

 

* 
 

O que parece comum entre as pesquisas do primeiro grupo fundamentadas de algum 

modo na Psicanálise – não são teses psicanalíticas, com exceção da tese 13 – é o fato de que, 

em determinados momentos, utilizam conceitos de parte da teoria ou de seus autores para 

tentar explicar parte dos dados. Os fragmentos psicanalíticos poderiam ser retirados sem 

prejuízos para os estudos. A teoria é um acessório. 

É utilizada para analisar o que não é psicológico, como a elaboração de projetos de 

ensino de química que contemplem uma postura ambientalmente correta, ou a organização de 

um projeto de formação de educadores para a inclusão que enfatiza as questões metodológicas 

da ação docente. No primeiro caso, há uma necessidade de apresentar um referencial teórico – 

que poderia ser qualquer outro – e isso é feito de maneira fragmentada, simplista, precária. Já 

na tese 3, embora se encontre análises importantes para a educação inclusiva, a autora serve-

se da Psicanálise para justificar que o modelo de formação por ela analisado é só um dentre 

inúmeros possíveis, pois se refere aos sujeitos ali envolvidos. Outros projetos teriam outras 

características porque dependem dos aspectos e das pessoas imbricados em cada situação. 

Porém, ao mesmo tempo que destaca a unicidade do modelo, ele é, sem dúvidas, um modelo; 

ele é “o” bom modelo de formação, o que deu certo.  

É utilizada de maneira dogmática, como no caso da tese 7 em que a autora explica 

todos os dados encontrados em sua pesquisa empírica a partir de quatro demandas 
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anteriormente determinadas. Não há variação no exame das histórias de vida, pois todas se 

encaixam nas demandas, o que nega o próprio sujeito. 

É utilizada na tese 17 para solucionar, quase num passe de mágica, as dificuldades 

encontradas no ensino de Psicologia a professores. 

A palavra utilizada é recorrente em nossas considerações de modo intencional. Em 

nossa avaliação trata-se de um empréstimo de “pedaços” da teoria para explicar dados. Mas 

poderia ser qualquer outra e poderia não estar presente nessas pesquisas, pois os conceitos, 

autores e teorias são apresentados de forma fragmentada; utiliza-se um aspecto ou um 

conceito de um autor da Psicanálise porque os pesquisadores tiveram algum contato com eles 

durante o desenvolvimento do doutorado. 

Além disso, o conjunto ora analisado, composto pelas teses 1, 3, 7, 13 e 17, propõe-se 

a investigar algum aspecto da formação de professores, explicando-o exclusivamente do 

ponto de vista psicológico. A realidade extrapedagógica sequer é mencionada. A adoção de 

uma teoria psicológica contribui apenas para reafirmar uma avaliação individualizada da 

situação formativa escolhida pelo pesquisador, o que reforça a individualização do que não é 

do indivíduo.   

As relações estabelecidas entre Educação e Psicologia nesse primeiro grupo de 

pesquisas cuja base teórica é a Psicanálise contribuem para aprofundar processos de 

pseudoformação27, porque, ao utilizarem dimensões psicológicas como explicações para os 

problemas educacionais e desconsiderarem os aspectos extrapsicológicos que constituem os 

espaços educativos de formação para o magistério, apresentam o conhecimento produzido 

como aquele que pode esclarecer o que ocorre na preparação para a docência.  

Isso significa que não se trata de estudos que omitiram os elementos sociais ou que 

privilegiaram os psíquicos e, portanto, lhes faltaria uma complementação. Pseudoformação 

não é, segundo Adorno (2004), uma formação pela metade, incompleta. É, ao contrário, 

aquela que se coloca no lugar da formação, mas que é também produto desta. 

Assim, as pesquisas apresentam conhecimentos que seriam “a verdade” sobre os 

processos de formação docente, como se o psicologismo proporcionado pelas análises de seus 

autores fosse a única e melhor possibilidade de compreensão dos fenômenos educacionais 

destacados. E os saberes produzidos se refletem na pseudoformação em geral daqueles que 

                                                
27 É importante destacar que embora nossa finalidade seja analisar as relações que se estabelecem entre a 
formação de professores e a Psicologia na produção de conhecimento científico selecionada, a pseudoformação 
não pode ser explicada somente por essas relações. A maneira como a Psicologia é utilizada nas pesquisas é 
apenas uma das expressões de empobrecimento intelectual da atualidade que está sujeita e é fruto das mesmas 
condições objetivas que determinam outras expressões da pseudoformação. 
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terão acesso às teses e na pseudoformação do pesquisador em particular que atua nos cursos 

de preparação para a docência.  

Outro aspecto que merece destaque é a psicologia apresentada. Também não se trata 

de uma psicologia pela metade, da falta de um entendimento mais aprofundado da teoria 

utilizada. Isso não pode ser resolvido com um curso mais detalhado sobre Psicanálise. Do 

mesmo modo, não solucionaríamos o problema se o autor da tese escrevesse mais um capítulo 

sobre Melanie Klein ou Lacan. O que se expressa nas obras analisadas é um modelo de 

apropriação da Psicologia: acredita-se que uma pesquisa de doutorado que investiga a 

formação de professores será bem fundamentada, estruturada e produzirá conhecimento 

relevante com cacos de Psicologia no meio do percurso.  

Nesse sentido, a pseudopsicologia coloca-se no lugar da Psicologia e pesquisas 

educacionais que se valem desses recursos consideram-se relevantes, instrumentos 

significativos para tentar solucionar problemas da formação docente. A mensagem transmitida 

parece ser a seguinte: fenômenos educacionais podem ser completamente analisados pelo viés 

psicológico e pesquisas em educação podem utilizar a Psicologia de maneira equivocada e 

fragmentada e essa distorção da realidade apresenta-se como real. 

A seguir, analisaremos os estudos do segundo grupo, cuja base teórica é a Psicologia 

Histórico-Cultural, com a finalidade de verificar quais relações se estabelecem entre a 

Educação e o conhecimento psicológico a partir do uso de uma teoria que se propõe a 

investigar o psiquismo considerando seus determinantes históricos e sociais. 

 

b) Teses que se fundamentam na Psicologia Histórico-Cultural 

 

Passaremos à análise das teses que apresentam a Psicologia Histórico-Cultural como 

fundamento teórico, compreendendo as pesquisas 2, 5, 6, 8, 10, 11, 12 e 16. Denomina-se 

Psicologia Histórico-Cultural os estudos da Psicologia Soviética que têm Vigotski, Luria e 

Leontiev28 como seus principais representantes e, mais recentemente, Davidov, Elkonin, 

dentre outros. Vale dizer que nesse conjunto nem sempre foi citada a teoria, mas sim um ou 

mais autores que foram utilizados como base para o trabalho. 

Os estudos da Psicologia Histórico-Cultural foram desenvolvidos com o intuito de 

superar as perspectivas psicológicas anteriores que desconsideravam que o psiquismo está 

                                                
28 Os estudos de Leontiev também são conhecidos como Teoria da Atividade. 
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historicamente situado. O próprio nome da teoria refere-se à tentativa de aproximar as funções 

psíquicas de uma análise que compreende as relações entre os homens e a cultura. 

Verificaremos nesse conjunto quais são as formas de expressão das dimensões 

psicológicas daquelas teses que propuseram, explícita ou implicitamente, superar o 

psicologismo frequentemente encontrado nos estudos educacionais. 

Podemos dividir tais pesquisas em dois subgrupos: 

1º. Aqueles que citam apenas alguns dos autores, geralmente Vigotski, e não a 

Psicologia Histórico-Cultural como fundamento da pesquisa, dedicando um item ou capítulo à 

apresentação de conceitos ou dos teóricos. Geralmente há a associação com autores de outras 

bases teóricas. Compõem esse subgrupo as teses 2, 8, 10, 11 e 16.  

Não são teses da Psicologia Histórico-Cultural.  A teoria é apêndice, acessório para 

atender às características do trabalho científico e a análise dos dados não depende dela. Em 

alguns casos, há raras citações aos autores e, em geral, o pesquisador leu os intérpretes. A 

descrição é bem sucinta e os principais conceitos referem-se ao caráter social e/ou cultural das 

funções psicológicas, como o pensamento. De acordo com os pesquisadores, busca-se 

referência para compreender o desenvolvimento do pensamento teórico (tese 2), o 

desenvolvimento dos fenômenos psíquicos dependente das mediações culturais (tese 8), o 

desenvolvimento e a construção sócio-histórica do saber (tese 10) e o relacionamento entre 

mente, corpo e meio (tese 11).  

A exceção nesse subgrupo, como será discutido, é a tese 16, que analisa as relações 

entre escola e trabalho e destina à Psicologia, representada por Vigotski, espaço específico na 

compreensão dos problemas educacionais.  

2º. Aqueles que se fundamentam na Psicologia Histórico-Cultural, apresentando 

autores e conceitos ao longo da pesquisa. Compõem esse subgrupo as teses 5, 6 e 12. São 

citados os principais representantes da teoria, assim como detalhados diversos conceitos, 

associados à temática da pesquisa. Os três estudos mencionam a apropriação de conhecimento 

teórico como condição para a tomada de consciência, ou seja, uma mudança cognitiva é 

gerada pela posse de saberes vinculados à prática docente. Assim, busca-se referência para 

compreender de que forma ocorrem as transformações psicológicas via apropriação de 

conhecimentos, geralmente via estudo da própria Psicologia Histórico-Cultural. 

No caso das teses 6 e 12 nota-se extensa apresentação dos princípios teóricos, às vezes 

em detrimento do objeto de estudo. Especificamente na tese 12, segundo a autora, a teoria 

adotada explicita como ocorrem as transformações na constituição psicológica dos indivíduos 

e, consequentemente, na sociedade. A longa apresentação dos conceitos envolve desde as 
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bases psicológicas da aprendizagem e do desenvolvimento, a constituição das funções 

psíquicas superiores, até exemplos dos experimentos elaborados pelos teóricos. São dedicadas 

cerca de 220 páginas à exposição da teoria e/ou conceitos, sendo que a tese tem 330 páginas 

ao todo, o que nos leva a inferir que nessa pesquisa a teoria é colocada no lugar da empiria, 

ressalvando que a própria teoria também é empírica. 

No que se refere ao 1º. subgrupo, encontramos semelhanças na maneira como os 

pesquisadores buscam recurso na teoria psicológica. Na maioria dos casos, citam de forma 

breve e até simplista a teoria ou o autor de referência e descrevem o que eles podem oferecer 

ao estudo. 

 

TESE 2 

A autora da tese 2, de 2010, pedagoga e psicóloga, se propõe a investigar como 

professores dos cursos de diferentes licenciaturas entendem a relação entre apreensão de 

conceitos e desenvolvimento do pensamento teórico. Nesse caso, os indicadores psicológicos 

estão presentes em todas as partes da pesquisa, desde o objeto até as conclusões. 

O objeto de estudo dessa investigação relaciona-se com a Psicologia via processo 

cognitivo, denominado apreensão de conceitos. De acordo com a autora, suas finalidades se 

configuram da seguinte forma: 

 

Investigar o modo como os professores dos cursos de licenciatura entendem a 
relação que se constrói entre o processo de apreensão de conceitos e o 
desenvolvimento do pensamento teórico (pensamento crítico-reflexivo), 
mediante a análise das diversas mediações/práticas docentes utilizadas em classe 
(Tese 2, Resumo, grifo nosso). 
 

Tais objetivos se constituíram a partir das perguntas de pesquisa relacionadas abaixo: 

 
[...] Será que os professores de cursos de licenciatura têm mudado a sua prática 
pedagógica? Ou ainda estão atrelados a currículos fechados e a práticas que foram 
vivenciadas por eles mesmos em suas respectivas formações acadêmicas? Como é 
possível alcançar mudanças na Educação Básica sem antes haver mudanças nos 
cursos de formação de professores, principalmente no que tange às formas 
mediadoras utilizadas hoje? (Tese 2, p. 31). 
 

Não encontramos correspondência entre a problemática de estudo e a definição de 

objetivos na tese 2. No capítulo IV, no qual a autora apresenta sua investigação empírica, a 

finalidade é descrita de outra forma: 

 

O objetivo da pesquisa de campo, de caráter exploratório, é o de investigar a 
compreensão que os docentes de cursos de formação de professores possuem a 
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respeito das relações entre ensino, aprendizagem e o desenvolvimento do 
pensamento conceitual29 dos alunos a partir das práticas operacionalizadas em sala 
de aula para desenvolver o seu planejamento de ensino (Tese 2, p. 80, grifo nosso). 

 
 

 Para coletar os dados, a autora fez uso de entrevistas semi-estruturadas e grupos focais 

a fim de promover discussões coletivas e provocar reflexões e aprofundamento sobre o tema 

estudado. O roteiro de entrevistas abordou os seguintes temas: concepção de aprendizagem e 

desenvolvimento cognitivo; relações entre ensino, aprendizagem e desenvolvimento; 

mediações/práticas pedagógicas desenvolvidas em sala de aula; objetivos educacionais das 

mediações/práticas pedagógicas; formação de conceitos em sala de aula; base teórica 

norteadora da ação docente.  

 A formação de conceitos, de fato, tem sido estudada por autores clássicos da ciência 

psicológica. Então, poderíamos concluir, a princípio, que a Educação e a Psicologia se 

relacionam na tese 2 a partir dessa temática, que não é exclusiva da Psicologia. Contudo, 

embora anunciado pela pesquisadora, esse não é o assunto privilegiado em seu trabalho, que 

recebe a atenção em poucas páginas e é discutido de forma bastante sintética. 

 Em suas conclusões, sobre a formação/apreensão de conceitos, diz a autora: 

 

Como primeiro quesito analisou-se a concepção de conceito apresentada pelo 
grupo. Foi possível notar que os professores ainda entendem conceito como algo 
subjetivo, relacionado à sua opinião sobre determinados fatos e objetos. Entendem 
que o conceito é uma abstração, uma generalização que constitui nossa capacidade 
reflexiva de pensar o mundo de forma articulada. Para o grupo de professores, o 
conceito é basicamente uma representação mental que norteia a ação do homem 
(Tese 2, p. 132). 

 

 Considerando os trechos aqui destacados e a reflexão sobre o conjunto da pesquisa, 

não foi possível definir quais aspectos ou dimensões psicológicas compõem o objeto de 

estudo da tese 2, uma vez que o termo formação de conceitos não é específico do campo de 

investigações da Psicologia e a forma como são apresentados a temática principal e os dados 

coletados não permite estabelecer relações psicológicas.  

Ressalta-se que o caráter psicológico atribuído pela autora à pesquisa em questão 

vincula-se ao referencial teórico adotado – especialmente com base nos estudos de Vigotski – 

e ao assunto investigado – apreensão de conceitos e desenvolvimento do pensamento teórico.  

                                                
29 Vale lembrar, como destacamos quando da definição dos indicadores psicológicos, que certas temáticas ou 
objetos de pesquisas das teses que compuseram nossa amostra não são específicos da Psicologia, como o 
desenvolvimento do pensamento conceitual, por exemplo. No entanto, foram relacionados às dimensões 
psicológicas uma vez que se constituem a partir da associação com referenciais teóricos tradicionalmente 
reconhecidos no campo da Psicologia. 
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Em nossa avaliação, tais elementos não são suficientes para atribuir dimensões psicológicas a 

um estudo educacional e apenas reforça ideia clássica de que professores devem ter clareza do 

modo como as pessoas aprendem e se desenvolvem para ensinar bem. Nesse sentido, a 

Psicologia ofereceria teorias boas e ruins que possibilitariam ao docente planejar suas 

atividades com o intuito de promover o desenvolvimento intelectual dos educandos. 

Assim, a partir de determinada teoria, o professor privilegiaria um aspecto do 

desenvolvimento humano, ora a formação de conceitos e a apropriação de conhecimentos, ora 

as relações entre inconsciente-consciente, ora o comportamento, ora a percepção etc. Com 

isso, queremos dizer que o estudo sobre apreensão de conceitos – objeto da tese 2 – só se 

estabelece a partir da referência teórica utilizada pela autora, o que gera uma compreensão 

equivocada sobre as possíveis contribuições da Psicologia para as pesquisas educacionais, 

especialmente aquelas sobre formação de professores. Nesse caso, a constituição do objeto 

poderia se efetivar com ou sem o recurso a uma dimensão psicológica. Mas, se ele foi 

utilizado, a mensagem sobre a parceria entre as duas áreas de conhecimento não é inócua.  

É claro que à pesquisa isoladamente não pode ser atribuída a função de divulgar certo 

vínculo entre Educação e Psicologia e, possivelmente, a autora da tese 2, sequer tinha essa 

meta. Ao verificarmos, porém, o conjunto dos estudos, que foi produzido num mesmo 

programa de pós-graduação, encontramos tendências e uma delas parece ser a utilização de 

termos, expressões, autores e/ou teorias psicológicas em pesquisas educacionais que não se 

caracterizam como psicológicas. Essa associação fragmentada pode gerar pesquisas 

igualmente fragmentadas cujo conhecimento produzido é a expressão da falta de clareza do 

que sejam questões educacionais-pedagógicas e de quais aspectos psicológicos estão 

envolvidos na prática docente e nos processos formativos. 

Como resultado, temos apropriação fragmentada de autores, teorias e conceitos, 

estudos educacionais cujas análises são psicológicas, entendimento de que a educação 

provocará mudanças sociais quando alunos e professores estiverem conscientes etc. Na tese 2, 

tal equívoco é expresso do seguinte modo: 

 

Para que se possa efetivamente quebrar esse ciclo, é preciso que os professores se 
tornem reflexivos a fim de que se conscientizem de como se processa a relação 
entre o ensino e o aprender e entre a escolarização e o desenvolvimento (Tese 2, 
p. 31, grifo nosso). 

 

 As relações sobre ensinar e aprender, assim como o processo de apreensão de 

conceitos não foram definidos ou explicados pela autora. Tal fato parece recorrente. Tanto nos 
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referenciais teóricos utilizados quanto na delimitação de objetos de estudo, as teses que se 

orientam pela Psicologia Histórico-Cultural, como veremos, mencionam a apropriação de 

conceitos como condição para a tomada de consciência como se esses termos fossem auto-

explicativos sobre como ocorre o desenvolvimento cognitivo neles envolvidos. 

Analisando de forma mais detalhada o referencial teórico, na tese 2, a autora utiliza a 

Psicologia Histórico-Cultural como fundamento e descreve alguns de seus princípios em cerca 

de 40 páginas, a partir das contribuições de Vigotski, Luria e Davidov. A apresentação da 

teoria se dá em dois capítulos: Capítulo II – Fundamentos teóricos da pesquisa: a Psicologia 

Histórico-Cultural e Capítulo III – Formação de conceitos e desenvolvimento cognitivo: 

relação entre aprendizagem e desenvolvimento.  Ainda que cite a teoria em seu conjunto 

como referência e dedique dois capítulos à sua apresentação, no restante da pesquisa não se 

encontram informações que nos levem a agrupá-la no 2º. subgrupo, já que mantém o caráter 

de apêndice.  

Sobre a base teórica da pesquisa, encontramos: 

 

[...] utiliza-se como referencial teórico-metodológico deste trabalho a psicologia 
histórico-cultural, particularmente no que se refere ao processo de formação de 
conceitos e à sua relação com o desenvolvimento da função psicológica 
superior denominada pensamento teórico30. A partir da análise das mediações 
pedagógicas dos professores, busca-se compreender a relação que se institui entre o 
saber e o fazer docente no que tange às condições de elaboração conceitual, bem 
como às suas implicações no processo de desenvolvimento do pensamento teórico 
(Tese 2, p. 10, grifo nosso). 
 
O segundo capítulo trata dos fundamentos da psicologia histórico-cultural, 
principalmente no que tange ao processo de desenvolvimento das funções 
psicológicas humanas, tais como a consciência e a linguagem. Esse recorte foi 
priorizado, já que este trabalho se propõe a entender as relações entre as mediações 
vivenciadas no campo escolar e o desenvolvimento de um modo de pensamento 
mais complexo, como o pensamento teórico, que envolve tanto o uso da 
linguagem enquanto condutora de conceitos como a consciência enquanto aquela 
que possibilita a reflexão da realidade (Tese 2, p. 15, grifo nosso). 

 

 A ênfase no desenvolvimento cognitivo ou no desenvolvimento do pensamento teórico 

– que seria a forma mais complexa de pensamento humano – além do estudo sobre a 

formação de conceitos, se mantém durante os capítulos destinados à exposição da teoria, 

caracterizando a dimensão psicológica utilizada como fundamento da tese: 

 
A escola adquire um significado crucial na teoria vygotskiana, uma vez que é ela 
que possibilita a construção de novos significados e provoca o desenvolvimento 

                                                
30 Este exemplo também ilustra a delimitação dos indicadores de aspectos ou dimensões psicológicas nos casos 
em que as temáticas de investigação não são exclusivas da Psicologia, já que o objeto de pesquisa se constitui e é 
definido a partir da associação com o referencial psicológico adotado.  
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cognitivo do sujeito por meio da transformação da atividade consciente. É 
através da apropriação de conceitos e de conhecimentos que o homem torna-se 
capaz de criar formas diferenciadas de pensamento e de fazer uso de suas 
funções psicológicas superiores para abstrair, generalizar e categorizar o 
pensamento (Tese 2, p. 58, grifo nosso). 

 

 Nessa investigação se destaca, assim como veremos nas teses do 2º. subgrupo, a 

apropriação de conhecimento como o principal requisito para as transformações cognitivas. 

Desse modo, o desenvolvimento intelectual humano depende do acesso aos saberes 

produzidos por determinada sociedade, bem como da mediação do outro mais experiente, no 

caso, o professor.  

 As dimensões psicológicas são constituídas nessa teoria, de acordo com a 

pesquisadora da tese 2, pela consciência, abstração, cognição, pensamento teórico, linguagem, 

enfim, pelas formas mais elaboradas das chamadas funções psicológicas superiores.  

 Não nos parecem muito claras as diferenças entre esses conceitos, como consciência e 

pensamento teórico, por exemplo. Assim, vale indagar: de que forma se dá a apropriação de 

conhecimentos e conceitos? O social sobredetermina o individual, ou seja, por meio da 

mediação consciente e planejada do professor que disponibiliza o acesso aos saberes, o aluno 

vai se apropriar, tomar posse ou tornar o conhecimento parte dele de modo que possa se 

desenvolver cognitivamente? Ser ou tornar-se mais consciente depende do acesso ao saber 

apenas? 

 Para Adorno (2004), formação não é mera apropriação de bens culturais, pois ela 

perpetua a separação corpo x espírito, já que mantém a superioridade do espírito em relação à 

natureza, como se cultura fosse apenas liberdade ou consciência intelectual. Pode-se dizer que 

a pseudocultura também se expressa nas relações com a natureza. 

Também não nos parece clara a definição de consciência: ora se refere ao pensamento 

elaborado a partir das atividades de ensino e aprendizagem e, dessa maneira, poderia ser 

equivalente a conhecer; ora diz respeito à possibilidade de mudança das condições sociais 

porque o indivíduo se desenvolveu intelectualmente; em outros momentos parece estar 

associada ao planejamento intencional do professor bem formado... ou seja, trata-se de uma 

dimensão psíquica ou a consciência é relativa às ações dos sujeitos que visam à transformação 

de sua realidade social ou ambas?  

Apesar das imprecisões, os termos consciência e conscientização têm sido utilizados 

por todos os pesquisadores que se fundamentam nessa perspectiva teórica. Em geral, eles 

estão associados às mudanças nas ações docentes, verificadas pelas atividades de 

planejamento, execução e avaliação, além da própria relação com os alunos. Diz-se que o 
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professor se torna mais consciente de sua função pedagógica quando se apropria de conceitos 

da teoria psicológica em questão e seu trabalho passa a ser desenvolvido com mais qualidade. 

Se, a princípio, os autores das teses que se fundamentam nos estudos da Psicologia 

Histórico-Cultural, como analisado neste item, buscam principalmente em Vigotski os 

elementos para a compreensão das formas mais elaboradas de pensamento, isto é, do 

desenvolvimento intelectual como forma de modificar a realidade em que se vive – o que 

determinaria o caráter histórico e social da abordagem – a valorização dessa capacidade 

cognitiva parece, por outro lado, levar à redução da transformação social para a ação do 

indivíduo. O reducionismo psicológico é evidenciado quando a autora atribui a uma dimensão 

cognitiva a responsabilidade por modificar as relações escolares e, consequentemente, sociais: 

 

Finalmente, é preciso ressaltar que a pesquisa teórica e de campo efetuada sobre a 
formação de conceitos evidencia a possibilidade de se chegar a um melhor 
entendimento sobre a relação instituída entre o saber e o fazer docente, vistos 
como elementos interdependentes do processo ensino-aprendizagem. Tal relação, à 
medida que se afigura como um instrumento imprescindível para a formação da 
consciência e para a estimulação do pensamento crítico-reflexivo a respeito da 
realidade, permite promover uma formação mais consistente e aprofundada. À 
medida que se criem condições favoráveis no contexto escolar para que os 
estudantes se apropriem do conhecimento teórico mediante diversas atividades de 
estudo orientadas de modo competente pelo professor responsável, essa apropriação 
também acabará por intervir na transformação da dimensão psicológica dos alunos, 
bem como na conscientização destes em relação ao lugar social que poderão vir 
a ocupar, assim, como nas atuações práticas que poderão vir a desempenhar 
durante o seu percurso de vida (Tese 2, p. 140, grifo nosso). 

 

Embora se pretenda uma análise menos psicológica e mais voltada às relações 

educador-educando, na tese 2, os processos de aprendizagem se limitam à apropriação de 

saber mediado pelo professor. As contradições indivíduo-sociedade não fazem parte das 

análises da autora. Parece, então, que o ensino atingirá seus objetivos quando professores e 

alunos tiverem a posse cognitiva de determinados conhecimentos; ao aluno, o conteúdo 

curricular, ao professor, os saberes sobre como se dá o desenvolvimento psicológico dos 

indivíduos. 

 

Os resultados alcançados apontam a necessidade de se buscar mediações 
pedagógicas alternativas que possam oferecer condições para o desenvolvimento do 
pensamento teórico, por meio da ampliação do uso da linguagem elaborada, 
tornando o domínio conceitual uma ferramenta de ensino e aprendizagem que 
possibilite a transformação das funções psicológicas superiores nos estudantes do 
ensino superior. Porém, antes é preciso que os professores, responsáveis pela 
formação de novos educadores, dominem o processo de formação de conceitos, 
bem como compreendam suas inevitáveis implicações no desenvolvimento 
cognitivo humano (Tese 2, Resumo). 
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Destaca-se que o conhecimento sobre o desenvolvimento psicológico dos alunos, de 

acordo com a tese 2, limita-se a saber que o pensamento teórico desenvolve-se pela mediação 

consciente do professor. Tais afirmações são recorrentes no conjunto das teses que se 

fundamentaram na Psicologia Histórico-Cultural, com pequenas variações. O aspecto 

propriamente psicológico parece ser negligenciado, já que o estudo, em geral, é sobre a 

intervenção docente. A partir disso, concluiu-se que transformações sociais serão obtidas 

quando o professor dominar formas conscientes de intervenção que, por sua vez, promovem o 

desenvolvimento intelectual do educando, o que pode causar transformações sociais.  

Além disso, parece que ao aluno cabe se beneficiar do desenvolvimento intelectual do 

professor, como se o educando fosse, de algum modo, receptor desses conhecimentos. Não 

encontramos menção à relação entre professor-aluno ou ao fato de que não há controle sobre 

como o aluno receberá o desenvolvimento cognitivo do professor, ou seja, ainda que o 

professor se conscientize, não há garantias de um bom ensino apenas por essa razão. É preciso 

destacar que aluno e docente, como indivíduos, preservam algum caráter de espontaneidade 

nesse processo, mesmo que se situem numa sociedade com poucas possibilidades de 

individuação. 

 Para a autora, as transformações na realidade objetiva dependem de aquisições 

cognitivas, o que caracteriza, mais uma vez, a redução do social ao individual-psicológico:  

 

A pesquisa efetuada destaca a necessidade de se buscar um ensino-aprendizagem 
que provoque um desenvolvimento cognitivo mais efetivo, mediante a utilização 
de mediações apropriadas em sala de aula. A conexão entre linguagem e 
pensamento permite ao estudante usar conscientemente suas estruturas 
cognitivas superiores e as mediações pedagógicas adotadas em sala de aula 
devem impulsionar novas formas psicológicas de pensamento por meio da 
elaboração conceitual. Entretanto, para que tal impulso realmente se efetive, há a 
necessidade de provocar nos estudantes a necessidade contínua de aprender, 
permitindo-lhes a busca de metas que se relacionem ao exercício do pensamento 
teórico, visto como condição sine qua non para a conquista da atividade reflexiva. 
Para tanto, é preciso problematizar a prática social dos estudantes, pois é por meio 
do conteúdo trabalhado no contexto escolar que os estudantes poderão 
desenvolver e ampliar suas capacidades cognitivas, com a finalidade de 
repensar a realidade objetiva (Tese 2, p. 139, grifo nosso). 

 

 É fundamental esclarecer que não se está aqui desconsiderando a relevância da escola 

e do saber escolar, tampouco que ambos podem promover transformações intelectuais. 

Apenas indicamos que o saber escolar e as alterações cognitivas que ele possivelmente pode 

gerar não são apartados de uma estrutura social que, em sua constituição, é anti-intelectual. 

Sendo assim, a formação do pensamento não depende somente de uma ação individual 
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psicológica de apropriação de conhecimentos, mesmo que a escola se prepare para ensinar, 

conforme avaliação da autora: 

 

Entretanto, é fundamental esclarecer que para facilitar o desenvolvimento cognitivo 
não basta que o aluno freqüente a escola. É preciso que esta promova a todo 
momento práticas educativas ou mediações pedagógicas que lhe favoreçam o 
desenvolvimento de um modo de pensamento mais complexo e mais 
descontextualizado, que passe a exigir-lhe não só a utilização de processos 
cognitivos, mas também a utilização de sua atividade consciente (Tese 2, p. 62). 

 

 Não foram encontradas referências ou análises sobre o conteúdo em si, como se a 

intervenção do professor – caracterizada como mediação pedagógica – pudesse ser 

independente da própria estruturação do currículo. Como é possível desenvolver o 

pensamento complexo com um conteúdo simplificado, fragmentado, que, muitas vezes, é 

expressão de relações de preconceito, por exemplo? 

 Assim, chamamos a atenção novamente para a redução da educação ao aspecto 

psicológico. Há certamente diversos elementos que compõem as relações escolares que, por 

sua vez, estão imbricadas nas relações sociais mais amplas. Concluímos que elas foram 

desconsideradas nas análises da tese 2, já que, segundo a autora, os problemas do ensino 

poderão ser resolvidos quando os professores dominarem certos conteúdos e souberem 

planejar conscientemente suas mediações pedagógicas. A pesquisadora ainda propõe: 

 

Essa falta de reflexão evidencia uma das hipóteses levantadas no início desta 
investigação, pois à medida que os professores desconhecem de que forma 
podem desencadear o processo de construção de conceitos cientificamente 
elaborados, como podem tornar-se efetivos mediadores de tal processo para 
desencadear estruturas cognitivas mais complexas como o pensamento 
teórico? (Tese 2, p. 124, grifo nosso). 

 
Em relação aos professores da amostra, verifica-se que aqueles cujos cursos de 
formação inicial colocam uma maior ênfase nos elementos didático-pedagógicos 
demonstram maior clareza e melhor entendimento nas questões relacionadas à 
formação conceitual. Entre esses cursos, podem ser citados o de Pedagogia e o de 
Psicologia. Já os professores das áreas de conhecimento específico, tais como: 
Letras, Matemática, Biologia e Ciências Sociais, manifestaram em diversas 
oportunidades que encontram muitas dificuldades quanto à parte didática da 
docência, já que os cursos de formação inicial deram maior ênfase aos conteúdos 
específicos da área e não ao modo de trabalhá-los (Tese 2, p. 139, grifo nosso). 

 
Tais resultados evidenciam a necessidade de que se tomem algumas iniciativas no 
âmbito acadêmico. Uma delas seria a de introduzir nos currículos dos Cursos de 
Licenciatura e de Mestrado a oferta de disciplinas que efetivamente trabalhem com 
as questões didático-pedagógicas enfrentadas pelos professores no cotidiano 
escolar. Outra iniciativa seria a de abrir novos espaços coletivos para discussão, 
pois o que se percebe nas Universidades é que os professores caminham quase 
sempre de modo solitário. Além dessas iniciativas, é preciso que os professores se 
conscientizem sobre a necessidade premente de promover condições para que 
se exercite o pensamento teórico na sala de aula, pois o que se faz ainda é 
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insuficiente. A falta de uma metodologia específica que tenha como prioridade o 
ensino desenvolvimentista é outro aspecto que deve ser analisado (Tese 2, p. 139, 
grifo nosso). 

 

 Os trechos citados parecem sintetizar os aspectos mais relevantes da tese 2. Embora as 

conclusões da autora se estabeleçam a despeito de sua pesquisa empírica, a “mensagem 

psicológica” prevalece: 1. O ensino efetivo depende de conhecimentos sobre as estruturas 

cognitivas, que não foram discutidas ao longo da pesquisa; 2. O professor deve dominar 

elementos didático-pedagógicos – leia-se psicológicos – ainda que não se saiba quais são eles; 

3. Ao se conscientizar sobre a necessidade de conhecer como se dá a apropriação de conceitos 

ou como os indivíduos se desenvolvem cognitivamente, o docente poderá ensinar melhor. 

Essas considerações podem ser verificadas em diversas passagens da tese, selecionamos uma 

para ilustrar nossos argumentos: 

 

[...] acredita-se que o processo de escolarização com a intencionalidade de 
promover situações para que possa haver aquisição de conhecimentos científicos 
deve colocar como prioridade o desenvolvimento da capacidade de pensar, a 
consciência do aprender, possibilitando ao aluno uma autorregulação do seu 
processo de aprendizagem (Tese 2, p. 64). 

 

A partir da análise da tese 2, verifica-se o predomínio de processos pseuformativos, 

uma vez que a Psicologia é colocada no lugar dos problemas educacionais; além disso, o 

propriamente psicológico não está presente, pois se denominam psicológicos aqueles 

processos adaptativos mediados socialmente, como a consciência, considerando formação 

como sinônimo de conscientização que seria responsável pela melhoria da qualidade do 

ensino. 

O exame das demais pesquisas que se fundamentaram na Psicologia Histórico-

Cultural permitirá verificar se estamos diante de uma tendência da formação de educadores ou 

diante da especificidade de uma teoria psicológica. 

 

TESE 8 

 Faz parte também do primeiro subgrupo a tese 8, de 2008, que se propôs a investigar 

um fórum eletrônico utilizado para a formação docente, cuja autora é historiadora. 

Indicadores psicológicos foram encontrados apenas na fundamentação teórica da pesquisa. A 

menção à teoria é feita em doze páginas, nas quais são citados como referência Vigotski, 

James Wertsch e Mikhail Bakhtin. Posteriormente, ao longo do trabalho, incluindo a análise 
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dos dados, a autora cita Mikhail Bakhtin duas vezes e Vigotski e James Wertsch apenas uma 

vez. 
 

Encontramos as proposições que dão sustentação a essa leitura nas idéias de 
teóricos como Lev S. Vigotski e Mikhail Bakhtin e na retomada que o psicólogo 
norte-americano James Wertsch faz de ambos. Seus estudos nos auxiliam a olhar 
a aprendizagem como um processo integrado, superando abordagens que 
enfatizam a separação entre a experiência individual e a vivência social. É a 
partir da análise de conceitos centrais desses autores, como mediação, 
ferramentais culturais e dialogia, que estruturaremos nossa chave de leitura dos 
enunciados no fórum (Tese 8, p. 7, grifo nosso). 

 
As maiores contribuições desses dois autores [Vigotski e Bakthin] [...] estão 
associadas ao minucioso olhar que lançaram à articulação entre pensamento e 
expressão, tendo por princípio a afirmação da materialidade e da origem social 
dos recursos semióticos. Essas duas características, fundamentais na abordagem 
marxista, tornam concretas as possibilidades de averiguar as formas como a 
expressão exterior e as reações a ela contribuem para a estruturação do 
pensamento e para a construção do conhecimento (Tese 8, p. 10, grifo nosso). 
 
Nesse sentido, entendemos que as contribuições de James Wertsch (1997, 1998), ao 
propor uma teoria da ação mediada que dá ênfase ao estudo da ação humana a 
partir da dinâmica de “agentes-agindo-com-ferramentas-culturais”, nos 
permitirão fazer uma reflexão cuidadosa sobre os tipos de ferramentas tecnológicas 
e culturais que medeiam a interação em foco. Wertsch é um dos pesquisadores que 
tem se dedicado a trazer as idéias de Lev. S. Vigotski e Mikhail Bakhtin para as 
discussões contemporâneas, a partir de uma releitura e síntese das conclusões dos 
trabalhos desses pensadores, de formulação não tão recente (Tese 8, p. 11, grifo 
nosso). 

 

 Não obstante a tese 8 seja um dos exemplos de utilização de fragmentos de teorias e, 

nesse caso, talvez nem isso, a autora novamente enfatiza o estudo do caráter social das 

dimensões psicológicas como contribuição da abordagem que serviu de referência:  

 

[...] É possível, assim, olhar para os recursos semióticos (a palavra, as imagens, as 
melodias) como ferramentas culturais em permanente transformação, por meio das 
quais os sujeitos produzem a sociedade e por ela são produzidos (Tese 8, p. 14, 
grifo nosso). 
 
[...] A classificação dos meios mediacionais como ferramentas culturais demanda 
enfatizar a compreensão da cultura como constitutiva da sociedade e ao mesmo 
tempo como constituída nela, numa relação dinâmica e dialética (Tese 8, p. 14, 
grifo nosso). 
 

 Verifica-se que a tese 8 não possui qualquer vínculo com a Psicologia e que as 

citações e referências feitas aos autores em doze páginas poderiam ser omitidas sem qualquer 

prejuízo ou alteração no estudo apresentado. Mas, ainda que não se constitua como uma tese 

psicológica ou como uma tese pedagógica que se fundamenta em uma teoria psicológica, o 

uso da psicologia, mesmo que precário, contribui para divulgar nos meios educacionais, 

especificamente de formação de professores, certos conteúdos como psicológicos.  
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Mais uma vez encontramos elementos da pseudoformação quando Educação e 

Psicologia se aproximam, já que a fundamentação psicológica apresenta-se como suficiente – 

mesmo não sendo – para compreender temáticas específicas da educação. Além disso, os 

aspectos fragmentados e precários da Psicologia mostram-se como explicação adequada sobre 

as relações entre indivíduo e sociedade, ainda que não as explique.   

O que significa dizer que “os sujeitos produzem a sociedade e por ela são 

produzidos”? Podemos falar em unidade entre indivíduo e sociedade? O indivíduo pode 

promover transformações sociais na mesma medida que é afetado pelas relações sociais? 

Nesse caso em particular parece haver ênfase nas questões sociais como determinantes da 

constituição psicológica dos sujeitos. A maneira como a sociedade e/ou cultura se relacionam 

com o desenvolvimento psíquico não é analisada.  

Vale ressaltar que se trata do uso da Psicologia e não de uma fundamentação 

psicológica, mesmo que tenhamos ressalvas também no segundo caso. Na tese 8, a autora 

analisa as mensagens do fórum eletrônico quanto ao seu conteúdo e forma. Por que utilizar 

Vigotski? Parece se tratar de uma Psicologia utilitária, em doze páginas, complemente 

desvinculada da temática, do objeto, do próprio desenvolvimento da pesquisa. Isso nos leva a 

inferir que esse tipo de relação não é característico da abordagem ou teoria utilizada, mas de 

um modo de ser fazer pesquisa em Educação e, especialmente, da maneira como se recorre à 

Psicologia. 

 

 TESE 10 

 Na mesma direção segue a tese 10, de 2008, cujo autor é formado em física. Seu 

estudo diz respeito à análise sobre os fatores envolvidos na construção e manutenção de um 

diálogo significativo entre professor e aluno. Nele há indicadores psicológicos no referencial e 

nas conclusões. Menções a Vigotski são apresentadas em poucas páginas, em capítulo 

destinado ao referencial teórico. O pesquisador afirma: 

 

Adotamos uma perspectiva de análise construtivista, fundamentada nas idéias de 
Vygotsky sobre o desenvolvimento e a construção sócio-histórica do saber e de 
Paulo Freire sobre a construção e constituição do saber e do trabalho docente (Tese 
10, Resumo). 
 
Nossa abordagem teórica é feita considerando seis aspectos: 2.1) a aprendizagem e 
o processo em questão; 2.2) os conceitos científicos e espontâneos; 2.3) a 
importância da linguagem e a sua ligação com a aprendizagem; 2.4) os saberes 
docentes necessários ao professor crítico; 2.5) a desconstrução da identidade no 
mundo pós-moderno e 2.6) o diálogo efetivo em sala de aula (Tese 10, p. 37). 
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 Após a explicitação de suas “bases teóricas” – imprecisas, com denominações 

equivocadas – o autor cita, nas conclusões, Paulo Freire sete vezes e Vigotski apenas uma.  

 Não se pode afirmar que a pesquisa se fundamenta em conceitos, autores ou teoria da 

Psicologia, o que parece preocupante, já que, embora se constate que ela não é uma tese 

pedagógica que se apóia na Psicologia, tampouco uma tese psicológica, divulga-se, mais uma 

vez, um autor reconhecido como representante dessa área de conhecimento como base para os 

estudos educacionais. Por que recorrer à Psicologia? Ou ainda, qual a razão do uso de 

Vigotski?  

 Mesmo considerando que nossa amostra não representa a totalidade das investigações 

nacionais, ela permite compreender o panorama em que são elaboradas pesquisas de 

doutorado em Educação com recurso da Psicologia, já que esta análise se faz a partir de um 

programa conceituado de pós-graduação com repercussões no país. 

 Seria uma tendência de certo período histórico citar Vigotski e outros representantes 

da Psicologia Histórico-Cultural nas pesquisas educacionais, especialmente a partir da década 

de 1990 quando suas obras são divulgadas no Brasil? Ainda que esse não seja nosso objeto de 

estudo, indicamos a necessidade de investigações sobre o modo como a teoria tem sido 

apropriada e utilizada por pesquisadores da educação. 

 Por ora, cabe dizer que, seguindo o padrão verificado nos estudos 2 e 8, na tese 10 a 

Psicologia é ornamento e as referências a Vigotski poderiam ser omitidas sem 

comprometimento da estruturação da pesquisa ou da análise dos dados. Mas, de todo modo, 

mantém-se uma referência psicológica que, geralmente, informa sobre como indivíduo e 

sociedade se relacionam ou sobre como as estruturas cognitivas dos alunos se desenvolvem a 

partir do contato com o professor. Vejamos os exemplos a seguir:  

 

Professor e aluno devem estar necessariamente em estágios diferentes do seu 
desenvolvimento psicológico e intelectual. Assim, para que haja comunicação, o 
professor deve conhecer o conjunto de referências dos alunos, conhecer sua forma 
de pensar e como concebem determinados conceitos. A fala é carregada de 
subjetividade; para o professor, então, é fundamental conseguir perceber as nuanças 
da fala do estudante, identificar a que está se referindo, qual sentido ele dá à 
palavra. Não pode haver troca intelectual equilibrada se não houver um arcabouço 
simbólico comum e o professor, partindo das estruturas de referência do aluno, 
pode proporcionar a este a chance de desenvolver novas estruturas para chegar a 
um nível de desenvolvimento mais elevado (Tese 10, p. 41). 
 
A partir da nossa abordagem teórica da nossa própria experiência em sala de aula, 
acreditamos que não é suficiente promover a desestruturação de uma concepção 
espontânea para haver um avanço, mas é preciso também possibilitar a sua 
reconstrução. O aprendizado envolve um processo de internalização por parte do 
aluno e a reestruturação das concepções envolve funções mentais superiores do 
pensamento, cujo desenvolvimento é mediado pela linguagem; ou seja, o avanço 
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desejável deve ser “alimentado” através do esforço pessoal do estudante, mas 
associado a um diálogo significativo promovido pelo professor. Ao aprender uma 
ciência, o aluno, na verdade, está aprendendo uma nova linguagem, com suas 
características e peculiaridades (Tese 10, p. 45-46). 

 
Acreditamos que neste ponto esteja uma das grandes diferenças entre os programas 
tradicionais e o projeto “Eletromagnetismo no Ensino Médico: Barreiras 
Conceituais e Estratégias de Ensino”. Esse projeto tem um viés claramente 
construtivista, materializado na prática, sendo as atividades desenvolvidas a partir 
do dia-a-dia do trabalho das professoras com seus alunos, das suas necessidades 
reais, nos seus relatos de aula. Por isso é imprescindível que os professores 
participantes estejam dando aulas (Tese 10, p. 140). 

 

 O desenvolvimento das funções mentais superiores, segundo o autor, será promovido 

se houver um diálogo significativo entre professor e aluno. Tal diálogo deve ser realizado a 

partir da consideração dos aspectos subjetivos ou da “realidade” do discente. Nesse caso, 

verifica-se que: 1. o conhecimento mediado pelo outro mais experiente proporciona 

desenvolvimento intelectual; 2. a subjetividade e, portanto, o indivíduo, é considerado ao se 

olhar para suas necessidades, para seu contexto. Parece que estamos diante de uma redução 

tanto do cognitivo quanto do subjetivo. Pensar de forma mais elaborada não se limita à 

intervenção de um professor e ao acesso aos conhecimentos que ele disponibiliza a partir de 

um “diálogo significativo”, apenas porque o docente levou em conta a realidade particular de 

seus alunos, respeitando, por isso, sua subjetividade.  

Essas questões também estão presentes nas propostas do autor para a formação de 

professores: 

 

Quanto mais segura se sentia a professora durante a atividade ou discussão 
proposta, mais ela ouvia, mais ela interagia com os estudantes, questionava, 
incentivava. Pelo contrário, quando tinha dúvidas ou não conseguia relacionar o 
conhecimento científico em questão com as falas dos alunos, tinha menos 
paciência para ouvir e logo dava uma resposta, uma definição (Tese 10, p. 135, 
grifo nosso). 
 
É a partir da fala do professor, do relato da sua realidade, dos seus sucessos, de 
suas inquietações, dos seus problemas, das suas dúvidas que as reuniões são 
desenvolvidas. Faz-se um acompanhamento contínuo e crítico da prática do 
professor. As diferenças são muito evidentes para quem participa. As mudanças na 
prática docente não se fazem de repente e sem custos. Conseguem-se pequenos 
avanços que são percebidos no seu dia-a-dia. A contínua reflexão sobre os fatos 
de aula, os problemas comuns, a conscientização, a busca por soluções, a 
reavaliação de suas ações e reações em sala de aula são algumas das atitudes 
que as professoras desenvolvem, no sentido de construir uma prática crítico-
reflexiva (Tese 10, p. 140-141, grifo nosso). 
 
Programas de formação contínua em que o diálogo está sempre presente e a voz do 
professor é considerada são espaços que permitem aos professores o estudo e a 
reflexão através das atividades que desenvolvem, oferecendo possibilidades reais 
de mudança, consciente, na sua forma de agir e sua postura em sala de aula, como 
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fica evidenciado nas ações das professoras, que passam a buscar a construção de 
um diálogo realmente significativo com seus alunos (Tese 10, p. 142, grifo nosso). 

 

 A subjetividade, nos exemplos, parece estar relacionada à exposição, em grupos 

formativos, das dificuldades que o docente encontra no exercício profissional. As 

transformações cognitivas, de acordo com o autor, serão decorrentes da possibilidade de 

participar de diálogos significativos que considerem as particularidades tanto dos professores 

quanto dos alunos. Verifica-se, desse modo, que, na apresentação do referencial teórico e nas 

conclusões da pesquisa, o autor da tese 10, como dito anteriormente, opera com 

reducionismos das dimensões cognitiva e subjetiva. O propriamente individual limita-se a 

aprender e a expor problemas. 

Considerando as teses 2, 8 e 10 até aqui analisadas do primeiro subgrupo que se 

fundamentam em algum autor da Psicologia Histórico-Cultural, nota-se que, mesmo de forma 

precária e equivocada, a Psicologia é o “pano de fundo” das pesquisas. O que ela traz aos 

estudos em educação, para além da dimensão social das funções psíquicas? Quais aspectos da 

relação ensino-aprendizagem podem ser explicados a partir da fundamentação escolhida pelos 

autores? As dimensões psicológicas envolvidas no desenvolvimento psíquico são “reflexos” 

das sociais? Como o “social” é incorporado pelos indivíduos?  

 Considerar o “social”, nas teses analisadas, não significa levar em conta a realidade 

extrapedagógica e, portanto, as contradições da sociedade em que se vive. Os dados 

disponíveis demonstram apenas a necessidade de o professor compreender que as 

características individuais, como a cognição, não nascem com os sujeitos, mas são 

desenvolvidas ao longo de um processo que envolve relações humanas, inclusive na escola.  

 Adorno (1991) chama a atenção para a atemporalidade do inconsciente na doutrina 

freudiana, ressaltando que dada estrutura social seleciona tendências psicológicas específicas. 

No caso das teses até aqui examinadas que se baseiam em Vigotski e seus colaboradores 

também encontramos a atemporalidade das chamadas funções psicológicas superiores, ainda 

que, contraditoriamente, os estudos e a própria teoria se proponham ao exame das capacidades 

cognitivas considerando as relações dos indivíduos com a sociedade, já que tais relações 

sequer são mencionadas. Ainda conforme Adorno (1991), os fenômenos psicológicos derivam 

de condições objetivas, derivam da vida psíquica dos indivíduos socializados, ou de ambos? 

Com base nos dados disponíveis nas pesquisas consultadas, a vida psíquica se resume 

ao desenvolvimento de capacidades intelectuais – como o pensamento e a linguagem – que 

depende da chamada apropriação de conhecimento. Ela, por sua vez, não é um processo 

mecânico de transmissão de saber, mas ocorre por meio da mediação planejada do outro mais 



 

 165 

experiente. No entanto, nos processos formativos educacionais apenas conhecimentos são 

transmitidos e apropriados? Considerar a dimensão subjetiva é apenas proporcionar diálogos 

para que alunos e professores falem sobre suas dificuldades? 

 Também é importante dizer que a própria definição do que seja o indivíduo torna-se 

ambígua. Segundo os fundamentos da teoria que supostamente fundamenta as pesquisas, uma 

perspectiva histórica e cultural permitiria uma análise menos determinista dos indivíduos. No 

entanto, se na formação de professores os progressos dependem do acesso ao saber, da 

evolução cognitiva proporcionada por ele ou do diálogo com participantes dos grupos 

formativos, por exemplo, o que restaria ao indivíduo? Não estaria tal análise restringindo 

também a dimensão individual e, por isso, as possibilidades de resistência contra a 

pseudoformação? 

   

 TESE 11 

Assim como na tese 8, na tese 11, de 2007, também foram encontrados indicadores 

psicológicos apenas no exposição do referencial teórico da pesquisa. Escrita por uma 

professora de matemática, a tese 11 menciona diversos teóricos de matrizes filosóficas 

distintas, como Vigotski, Lévy Bruhl, Piaget, Jung e Foucault. A autora justifica a 

necessidade de recorrer a diferentes áreas do conhecimento, como a Semiótica, a Psicologia e 

a Antropologia, dada a complexidade de seu objeto – a etnomatemática dos a’uwe-xavantes. 

Inserimos essa tese no 1º. subgrupo, por apresentar Vigotski como uma das bases teóricas, ao 

invés de citar a teoria psicológica como um todo, em todo o processo da pesquisa. Diz a 

autora: 

 

Por sua vez, a fundamentação teórica deu-se a partir dos estudos de Lévy-Bruhl, 
Piaget e Vygotsky sobre o relacionamento entre mente, corpo e meio. A 
discussão prosseguiu em torno da exposição e do contraponto de idéias sobre os 
Símbolos, advindas da Semiótica, da Psicologia de Jung e da Antropologia. Em 
seguida, como uma complementação aos estudos históricos de Spengler (1973), 
foram analisadas mitocosmologias gregas, ocidental-cristã e a’uwe-xavante (Tese 
11, Resumo, itálico da autora, grifo nosso).  

 

 Verifica-se, contudo, ao longo da tese, que a autora não leu Vigotski ou Piaget, por 

exemplo, mas leu seus intérpretes e os cita poucas vezes, em cerca de três páginas. Essas 

informações não são incorporadas na pesquisa, logo não trazem contribuições à análise dos 

dados. 
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Desse modo, tanto vygotskianos quanto piagetianos ressaltam a importância da 
cultura na configuração do cérebro e da mente [...] Apesar da grande 
importância que as teorias de Vygotsky e Piaget assumem para o tratamento dessa 
questão, elas não serão tratadas em profundidade neste estudo. Penso que a 
compreensão das idéias de ambos – na medida necessária para o que será tratado 
aqui – pode dar-se a partir de um olhar para o diálogo travado entre a Psicologia e a 
Antropologia; afinal os trabalhos de ambos tomaram como referência estudos 
antropológicos, notadamente o de Lévy-Bruhl (Tese 11, p. 83, grifo nosso). 

 

 Às vezes, temos a impressão de ler sempre o mesmo trabalho. Nas teses 2, 8, 10 e 11 

mudam os autores, mudam as temáticas e objetos de pesquisa, mudam os contextos de coleta 

e análise de dados, mas permanece a referência a Vigotski, destacando-se como a cultura e/ou 

a sociedade contribuem ou ocasionam a formação e o desenvolvimento das funções psíquicas. 

Todavia, nas pesquisas não são explicitados de forma mais aprofundada como se dão esses 

processos, ocasionando a reprodução de conceitos ou expressões. 

 Na tese 11 a autora ainda menciona Jung – citando principalmente os conceitos de 

símbolo, inconsciente coletivo e arquétipo – e Foucault31 em alguns momentos da análise: 

 
Em resumo, a partir das várias possibilidades que se colocam – algumas delas aqui 
apontadas -, tratarei do pensamento simbólico, tomando principalmente as idéias de 
Jung, revisitadas de modo a incorporar algumas críticas antropológicas, isto é, de 
modo a perceber a unicidade na universalidade. As relações de poder também serão 
analisadas, e, para tanto, as sugestões contidas nos escritos de Foucault serão 
importantes. Entretanto, para encaminhar-me nesse sentido, faz-se necessário olhar 
mais especificamente para a matemática como sistema simbólico (ou para as 
matemáticas e etnomatemáticas como sistemas simbólicos) – o que será feito 
especialmente a partir das idéias de Spengler, na exploração daquilo que vejo como 
confluente entre as suas idéias e as de Jung (Tese 11, p. 108). 

 

 Como dito anteriormente, Vigotski tal como Piaget são acessórios na pesquisa. As 

dimensões psicológicas analisadas pela autora parecem se conformar, de alguma maneira, à 

perspectiva junguiana. Extrapolando o recurso aos autores reconhecidos no campo da 

Psicologia, as questões emocionais e afetivas parecem se caracterizar como o principal 

aspecto psicológico analisado: 

 
                                                
31 Não é demais dizer que na tese 11 os teóricos até aqui citados, bem como alguns conceitos por eles elaborados 
quase não se relacionam à temática da pesquisa, ou seja, são apresentados em capítulo destinado aos 
fundamentos teóricos, com pouca articulação no que diz respeito ao objeto de estudo – etnomatemática dos 
a’uwe-xavantes – tampouco com a formação de professores. Nas análises, parece haver alguma proximidade 
com Jung, conforme considerações da autora: “[...] Posteriormente, no emaranhado de caminhos de que 
dispunha, encontrei-me naqueles abertos pelos psicólogos junguianos. Seus princípios pareceram-me 
promissores, Jung ofereceu uma interessante definição de símbolos, além de reconhecer a importância dos mitos, 
dos sonhos e da afetividade. Mas encontrei também na Psicologia uma incansável busca por ressaltar as 
similaridades do pensamento humano, destacando-se a diversidade como superficial e a universalidade como 
profunda. Não convencida por tais explicações, decidi trilhar o caminho dos antropólogos, ouvir o que diziam a 
respeito dos conhecimentos particulares, próprios de cada grupo humano” (Tese 11, p. 249-250). 
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Na análise não tomei em separado, como uma das categorias, a dimensão afetivo-
emocional – mas procurei enfatizar que ela está sempre presente, em qualquer das 
categorias consideradas, pois ela é parte do pensamento, é fundamental na 
constituição do sujeito e de seus saberes (Tese 11, p. 251, grifo nosso). 

 

 Considera-se, de maneira preliminar, que as teses do 1º. subgrupo apresentam 

fragmentos da Psicologia Histórico-Cultural, já que citam apenas conceitos de um dos autores 

do conjunto mais amplo da teoria. No entanto, deixam sua “marca psicológica”: a constituição 

das funções psicológicas se dá via apropriação da cultura, ou seja, por meio do acesso aos 

conhecimentos elaborados e disponibilizados na sociedade e, especialmente, na escola. É 

necessário, contudo, considerar as relações indivíduo-sociedade se se pretende pensar a 

formação de professores. Não foram encontrados, porém, dados que nos levem a compreender 

como se configuram tais relações e quais suas implicações para os processos de ensino-

aprendizagem.  

 

 TESE 16 

 A tese 16, de 1995, cuja autora é socióloga constitui-se como exceção neste 1º. 

subgrupo. Ainda que Vygotsky componha o conjunto de referências teóricas da pesquisa, a 

maneira como se recorre à Psicologia é o elemento diferencial em comparação aos outros 

estudos.  

Trata-se da análise das relações entre educação e trabalho, especialmente entre vida, 

trabalho e conhecimento. É uma discussão social sobre a escola e os índices de fracasso 

escolar da época. O objetivo da pesquisa, segundo a autora, foi desenvolver uma metodologia 

para elaboração do conhecimento fundado no trabalho como princípio educativo. 

 
Ao longo dos nove anos de pesquisa, sua trajetória orienta-se na linha sócio-política 
em busca de conhecimento que contribua para se chegar ao novo, dentro de uma 
perspectiva de construção social fundada no desenvolvimento da consciência 
histórica – na unidade entre vida, trabalho e conhecimento. A preocupação em 
desenvolver o raciocínio conceitual, em garantir o caráter científico e a objetividade 
do processo de elaboração do conhecimento, sustentados na relação teoria e prática, 
alia-se à exigência de subordinar a organização lógica e a compreensão da realidade 
à exigência epistemológica de tomá-la como objeto virtual, apreendê-la, elaborá-la 
e atuar sobre ela. Sobre esta base, o presente estudo procura aprofundar a reflexão 
teórica em busca de contribuir para a sistematização da metodologia necessária à 
prática pedagógica nesta direção (Tese 16, p. 190). 
 
À luz dessas idéias, o presente estudo buscou na atividade prática, realizada com os 
alunos durante a pesquisa, o princípio educativo e os elementos concretos para se 
repensar a educação e a formação do educador, numa dimensão interdisciplinar que 
priorize o conhecimento voltado para a formação omnilateral, o desenvolvimento 
de todas as dimensões do ser humano (Tese 16, p. 414). 
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 A fim de compreender o desenvolvimento de todas as dimensões do ser humano 

imbricadas nos processos de conhecimento e trabalho, a autora orienta-se por uma base 

teórica por ela denominada sócio-política, a partir dos subsídios de diferentes autores, 

especialmente Marx, Gramsci, Vygotsky e também Saviani. 

 
[...] Os fundamentos epistemológicos para o desenvolvimento do raciocínio 
conceitual, necessários a esse novo processo de elaboração do conhecimento, foram 
encontrados nas contribuições de Marx, Gramsci e Vygotsky, que, ultrapassando as 
concepções metafísicas, idealistas, mecanicistas e positivistas, revolucionaram a 
teoria do conhecimento, recuperando a sua função social, estabelecendo o elo de 
ligação entre o sujeito e o objeto, a atividade intelectual e a atividade prática, o 
saber e a vida (Tese 16, p. 26). 

 
Outra fonte privilegiada neste trabalho em busca de aprofundar a questão do 
conhecimento na perspectiva histórico-cultural encontra-se nas contribuições de 
Vygotsky e de Luria. Eles trazem os fundamentos epistemológicos para a 
compreensão do papel essencial do pensamento e linguagem, calcados na realidade 
social concreta, base para o desenvolvimento das funções intelectuais superiores, 
para a formação dos conceitos científicos, formação social da mente e evolução da 
consciência reflexiva (Tese 16, p. 106). 

 
 Na tese 16, a Psicologia se circunscreve aos fundamentos para a compreensão do 

pensamento e da linguagem, pois o objeto de estudo proposto pela autora não pode se limitar 

ao recurso psicológico, já que ele é insuficiente para abarcar todos os elementos envolvidos 

nas relações entre vida, trabalho e conhecimento. 

Vale dizer que a denominação perspectiva histórico-cultural utilizada pela 

pesquisadora não se refere à teoria de Vygotsky, diz respeito ao conjunto de conhecimentos 

de diversas áreas que têm a dialética marxista como princípio. Vygotsky fornece subsídios 

relativos ao desenvolvimento do pensamento e aos conceitos espontâneos e científicos, mas 

dentro de um conjunto maior com vários autores, que se apóiam na dialética marxista, a fim 

de explicar um aspecto do conhecimento humano. 

 
O metabolismo do homem com a natureza e o processo de autotransformação que 
daí decorre estão intimamente ligados à unidade entre concepção e execução, 
mediada pelo pensamento e linguagem, pela capacidade de gerar idéias, de pensar e 
expressar-se de forma objetiva. Essa capacidade pressupõe o desenvolvimento da 
inteligência prática e abstrata que, conforme Vygotsky assinala, tem origem na 
convergência entre a fala e a atividade prática, constituindo-se no momento de 
maior significado no curso do desenvolvimento intelectual (Tese 16, p. 109). 

 
Ao traçar o perfil do desenvolvimento mental e do processo de aquisição do 
conhecimento científico, Vygotsky redimensionou o papel do significado inerente 
ao pensamento e à linguagem, parte inalienável da palavra, essencial para a 
dinâmica de elaboração do conhecimento e a compreensão das formas superiores de 
comportamento do homem. Em sua concepção, o desenvolvimento cognitivo volta-
se para a reflexão e autodescoberta, para a busca do significado que permeia o 
pensamento e a linguagem, para a capacidade de planificação e domínio do próprio 
exercício intelectual, para a auto-regulação e controle deliberado das funções 
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psíquicas necessárias à aprendizagem e à evolução da consciência histórica (Tese 
16, p. 168). 

 

Nessa tese a Psicologia não é utilizada para explicar o que acontece na educação, mas 

contribui com um elemento envolvido nas relações de aprendizagem. Vygotsky parece estar 

articulado ao conjunto dos autores citados, de diferentes áreas do conhecimento, mas que 

possuem a mesma base epistemológica, ao contrário das pesquisas anteriores que apenas 

citam alguns conceitos do autor. Por isso, a autora afirma que sua pesquisa foi orientada na 

perspectiva histórico-cultural com ênfase na linha sócio-política. 

Na análise dos dados a pesquisadora utiliza os diferentes autores que fundamentaram o 

estudo para tratar de toda a problemática investigada. Em geral, usa Vygotsky para tratar dos 

conceitos espontâneos e científicos, dos processos de desenvolvimento e aprendizagem, 

pensamento e linguagem. Exemplifica os conceitos do autor a partir das atividades 

desenvolvidas com os alunos que são parte da metodologia de ensino proposta: 

 
Essa forma de conduzir o problema da aquisição da língua padrão está em sintonia 
com o princípio apresentado por Vygotsky, de que o aprendizado é uma poderosa 
força que direciona o desenvolvimento do aluno, determinando o destino de todo o 
seu desenvolvimento mental (Tese 16, p. 225, grifo da autora). 
 
Ao desenvolver o pensamento e a linguagem dos alunos a respeito dessas questões, 
buscou-se a interação entre os conceitos espontâneos e os conceitos científicos. Este 
tipo de exercício desenvolve o raciocínio conceitual, estimula o aluno a: pensar no 
sentido das coisas; lembrar-se de situações concretas e expressá-las através de 
idéias colocadas de diferentes maneiras; reproduzir um significado relativamente 
complexo com as suas próprias palavras; atingir níveis de generalização cada vez 
mais altos, construídos sobre as generalizações do nível precedente; ampliar a sua 
capacidade de elaboração e a sua liberdade intelectual (Tese 16, p. 313-314, grifo 
da autora). 

 

 A tese 16 ilustra como investigações na área da educação, especificamente sobre 

formação de professores, podem se beneficiar dos conhecimentos produzidos no âmbito da 

Psicologia, ainda que tenhamos ressalvas quanto às relações entre indivíduo e sociedade 

estabelecidas na teoria em questão. A organização dos capítulos, o objeto de estudo, o 

referencial teórico, a pesquisa empírica, os resultados e conclusões abrangem diferentes 

dimensões da vida escolar, tendo como foco as relações entre trabalho e conhecimento, de tal 

forma que a leitura permite identificar que os saberes psicológicos não podem explicar a 

dinâmica escolar e social mais ampla. 
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 A autora delimita a abrangência da Psicologia – no caso específico representada pelos 

estudos de Vygotsky – às questões do desenvolvimento cognitivo32. A formação de 

professores com vistas a contribuir para superar uma realidade de não aprendizagem e multi-

repetência característica da década de 1990 no Brasil não pode se restringir aos 

conhecimentos psicológicos, simplesmente porque reprovação em massa e dificuldades para 

aprender não são problemas exclusivamente psicológicos. 

 Assim, consideramos a tese 16 como “outra voz” no conjunto das pesquisas 

anteriormente analisadas. Sua perspectiva psicológica não pode ser atribuída à teoria que 

fundamentou a investigação, mas ao entendimento da autora do que seja educação e de suas 

relações com a sociedade na qual se expressa. 

 

* 

 

 A seguir serão analisadas as teses do 2º. subgrupo (5, 6 e 12) que, diferentemente do 

primeiro, apresentam a Psicologia Histórico-Cultural de maneira mais detalhada e fazem 

menção a ela ao longo do trabalho. Existirão diferenças no aspecto psicológico quando apenas 

parte da teoria ou alguns conceitos de determinado autor são apresentados e quando a 

referência em sua totalidade fundamenta a pesquisa? Há distinções no que diz respeito aos 

indicadores psicológicos quando os pesquisadores se apóiam no conjunto da teoria ou em 

fragmentos dela? 

  

 TESE 5 

Na tese 5, de 2008, há a presença de indicadores psicológicos no referencial teórico e 

nas conclusões. A autora – pedagoga e matemática – analisa o significado da avaliação em 

matemática de acordo com a Psicologia Histórico-Cultural. As definições de pensamento, 

aprendizagem e desenvolvimento são utilizadas para abordar os processos de ensino e a forma 

de avaliá-los. A pesquisadora fala sobre como se aprende na perspectiva teórica adotada e 

relaciona com as formas de avaliação. Há um capítulo destinado às questões pedagógicas 

envolvidas nos processos de ensino, aprendizagem e avaliação, no qual recorre à teoria 

psicológica para compreendê-los, especialmente no que se refere à apropriação de 

conhecimentos. Mas mantém-se o foco pedagógico. 

                                                
32 Não se está aqui afirmando que a Psicologia, na formação docente, deva necessariamente relacionar-se ao 
desenvolvimento cognitivo. Apenas ilustramos uma forma de vínculo possível que permite superar os 
reducionismos psicológicos anteriormente destacados. 
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 Para a pesquisadora da tese 5, a perspectiva vigotskiana possibilitaria um modelo de 

avaliação transformador, a partir do conceito de zona de desenvolvimento proximal (ZDP). 

Também considera que o objetivo final do ensino é o desenvolvimento psicológico dos 

sujeitos. A avaliação, nesse contexto, não deveria se referir apenas aos conteúdos matemáticos 

curriculares, mas deveria se constituir na avaliação da atividade psicológica para compreender 

o movimento entre o ensino e o desenvolvimento psicológico dos alunos, a fim de verificar se 

o pensamento conceitual se transformou em instrumento cognitivo. Conforme a autora, a 

Psicologia Histórico-Cultural “[...] revela a avaliação para além do plano observável e 

descrito, para a análise dos aspectos psicológicos e pedagógicos do ato de ensinar e aprender” 

(Tese 5, p. 114). A pesquisadora complementa: 

 

Inferimos que os pressupostos defendidos por Leontiev ampliam, e muito, o 
significado de avaliação comumente conhecido ao procurar adentrar no plano 
psicológico dos estudantes, levando em consideração o processo de apropriação 
do conhecimento, em que os movimentos internos e externos da atividade devem 
ser analisados articuladamente, do contrário, destrói-se a atividade. A relação entre 
o sentido e o significado da realização da atividade constitui elemento importante 
para se compreender a articulação entre o movimento interno e externo. A 
avaliação dos estudantes deve estar centrada no processo de análise do sistema de 
atividades, das ações e suas formas de execução (Tese 5, p. 110, grifo nosso). 

 

 Assim, apresenta os estudos dos autores que compõem o conjunto da teoria para 

definir pensamento, aprendizagem e desenvolvimento, para conceituar avaliação, a partir da 

ZDP, e para a investigação sobre o conhecimento matemático, com base nos conceitos de 

pensamento empírico e pensamento teórico. Conclui que “O objetivo da escola é o 

desenvolvimento do pensamento teórico” (Tese 5, p. 94). Tal processo ocorre via apropriação 

de conhecimentos, isto é, na escola o aluno se desenvolve intelectualmente quando toma 

posse de certos conteúdos e isso lhe garante a “passagem” para a conscientização. 

 Como seu foco de análise foram as mudanças no processo formativo de professores de 

matemática, a autora indaga:  

 

Como perceber essas mudanças no processo formativo dos professores? Quais são 
os indicadores que revelam o processo de apropriação do conhecimento e sua 
relação com o desenvolvimento das funções psicológicas superiores? Como 
estabelecer o nexo entre a avaliação do processo de aprendizagem docente e a 
avaliação do conhecimento de forma geral? Assim, o caminho escolhido, o 
processo formativo na OPM/RP, justifica-se pelo pressuposto de que, para se 
avaliar na perspectiva histórico-cultural, é preciso desenvolver o ensino na 
mesma perspectiva (Tese 5, p. 123, grifo nosso). 
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 Novamente verificamos que as teses que se fundamentam na teoria em questão 

consideram que a apropriação da própria teoria é condição para o desenvolvimento 

profissional de professores e, podemos inferir, condição para atingir o objetivo da escola que, 

segundo a autora, é o desenvolvimento do pensamento teórico. Se pensamento teórico é uma 

capacidade cognitiva – uma das principais funções psicológicas superiores, conforme 

postulados da teoria – e se apropriar da Psicologia Histórico-Cultural é base para o 

estabelecimento dela, pode-se dizer que a pesquisadora associa o conhecimento dessa 

perspectiva como pré-requisito para alcançar as finalidades escolares. Vale mencionar que as 

metas da escola restringem-se a desenvolver uma função psíquica. 

No caso específico da tese 5 tratava-se de um grupo de formação de professores de 

matemática com base na Psicologia Histórico-Cultural:  

 

O aprender a ensinar a partir dos conhecimentos teóricos mobilizou o 
questionamento sobre a prática pedagógica das professoras. E foi desta forma que a 
aprendizagem desencadeou o processo de desenvolvimento psíquico das 
professoras na organização do ensino e da prática pedagógica (Tese 5, p. 228, grifo 
nosso). 

 

 A apropriação da teoria garantiu o desenvolvimento profissional dos docentes, 

segundo a pesquisadora. Bastaria, com base nessa constatação, organizarmos processos 

formativos fundamentados nesses princípios teóricos para atingirmos melhorias na educação 

em geral? É esta a contribuição que a Psicologia pode oferecer à Educação? Dominar 

determinada teoria psicológica permite ensinar melhor? Parece que estamos diante das velhas 

pretensões dos autores da Escola Nova... Além disso, a desconsideração dos diferentes fatores 

envolvidos nas formas de expressão da educação atual perpetua modelos de pseudoformação, 

até porque a teoria psicológica é colocada no lugar dos problemas educacionais mais amplos e 

a própria finalidade da escola limita-se ao desenvolvimento de uma capacidade cognitiva. 

 As conclusões da tese tratam da apropriação dos conceitos matemáticos por parte das 

professoras – já que o estudo empírico ocorreu junto a um curso de formação em matemática 

–, da avaliação da aprendizagem na perspectiva da Psicologia Histórico-Cultural e também 

das transformações na atividade profissional daqueles que estudaram a teoria e passaram a 

incorporá-la nas práticas avaliativas: 

 

A avaliação do processo de apropriação dos conhecimentos é mediadora entre a 
atividade de ensino elaborada pelo professor e a atividade de aprendizagem 
realizada pelo aluno (Tese 5, p. 203). 
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Assim, o significado da avaliação na atividade de ensino e de aprendizagem deve 
ser o de orientação e de direcionamento do processo de apropriação dos 
conhecimentos. Trata-se da avaliação como análise e síntese das atividades dos 
sujeitos, tanto daquele que ensina como daquele que aprende. Nesta linha de 
raciocínio, a avaliação deve ser considerada na relação entre prospecção e 
retrospecção, ou seja, os conhecimentos prévios dos sujeitos são condições para que 
ele possa apropriar-se daquilo que lhe é potencial – o que naquele momento não 
estava a seu alcance –, mas que, por meio do ensino, ele terá potencialidade de se 
apropriar. Essa forma de avaliar o processo de ensino e aprendizagem é um 
diferencial importante entre a avaliação na perspectiva histórico-cultural e o 
consolidado nas práticas pedagógicas atuais, as quais avaliam apenas os 
conhecimentos formados pelo aluno. Assim, as contribuições para as ações 
educativas ficam limitadas, porque não lançam parâmetros para pensar os conceitos 
que o aluno ainda não se apropriou (Tese 5, p. 233). 
 
[...] Ao tomar a reflexão como elemento importante para o desenvolvimento 
profissional, revelou-se uma nova qualidade nas ações docentes; as professoras se 
conscientizaram do seu trabalho no processo de formação humana dos indivíduos 
(Tese 5, p. 235, grifo nosso). 

 

 Há características semelhantes entre a tese 5, que se organiza a partir do conjunto mais 

amplo da Psicologia Histórico-Cultural, e as pesquisas que utilizam apenas fragmentos dos 

conceitos de Vigotski ou da teoria. Novamente destacam-se: apropriação de conhecimento 

para ensinar melhor e conscientização decorrente dos saberes incorporados na prática 

pedagógica. Devemos assinalar que a conscientização parece estar circunscrita à apropriação 

de saberes, desconsiderando o próprio indivíduo que se conscientiza. 

 Não se pode atribuir à teoria isoladamente a presença e constância de tais elementos 

nas investigações, embora seja importante ressaltá-los como pertencentes a um corpo teórico 

específico. Para além da teoria, parece comum uma concepção de educação que se associa à 

Psicologia como redentora dos males que afligem a vida escolar.  

 

 TESE 6 

Conclusões semelhantes são encontradas na tese 6, de 2008, cujo autor é formado em 

Matemática e buscou identificar as ações de aprendizagem que indicam a transformação e/ou 

criação dos motivos no processo de formação profissional inicial do professor de matemática. 

Nesse caso, indicadores psicológicos estão presentes em todo o trabalho. Segundo o 

pesquisador, a Psicologia Histórico-Cultural ofereceria compreensão sobre o processo de 

humanização, o trabalho e a alienação: 

 

Nos capítulos anteriores deste estudo, foi nossa intenção destacar o trabalho como o 
componente essencial dentro da perspectiva histórico-cultural para a superação da 
alienação e como fator imprescindível para a concretização do processo de 
apropriação da condição humana pelo indivíduo, bem como enfatizar a atividade de 
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ensino como o elemento de mediação entre o processo de humanização e a 
atividade docente (Tese 6, p. 68). 

 

 Parecem-nos bastante importantes as questões de pesquisa feitas pelo autor, indagando 

sobre o aspecto curricular – o que os professores precisam aprender – e sobre os aspectos 

subjetivos – quais motivos e necessidades estão pressentes nos processos formativos: 

 

[...] O que os futuros professores precisam aprender para se prepararem para a 
docência? De que forma a formação inicial contribui para esse processo de 
desenvolvimento profissional? Quais as necessidades e motivos que permeiam o 
processo de formação inicial do professor? Quais as ações principais que 
constituem a formação inicial e de que forma elas contribuem e influem nas 
mudanças da atividade docente? (Tese 6, p. 74). 
 
Quais são as ações no processo de formação profissional inicial dos professores de 
Matemática que indicam a transformação e/ou criação dos motivos na atividade de 
aprendizagem? (Tese 6, p. 79, grifo do autor). 

 

De acordo com o autor, motivo é: 

 

[...] reflexo psíquico da possibilidade de obtenção do sucesso de uma ação e a 
necessidade ativa e eficiente que impulsiona o indivíduo (Tese 6, p. 189, grifo 
nosso). 

 

 Ou ainda: 

 

[...] os motivos são compreendidos como os elementos que impulsionam e orientam 
a ação e nascem das necessidades dos sujeitos. O pressuposto é que os motivos 
somente podem ser percebidos nas relações intrínsecas da atividade. O motivo 
incita e dirige a atividade do indivíduo (Tese 6, Resumo). 
 

 Durante o desenvolvimento da pesquisa, o autor apresenta as histórias pessoais dos 

três participantes que compuseram sua amostra, que são seus alunos de um grupo de 

supervisão de estágio para licenciandos em Matemática. Diz o pesquisador: 

 

Apresentaremos nesta seção a trajetória pessoal e profissional de Donizete, da 
Teresa e da Laurinda seguindo a ordem cronológica dos acontecimentos. O nosso 
objetivo é mostrar o percurso deles até o ingresso no curso de licenciatura em 
Matemática e a sua participação no experimento formativo realizado nesta 
pesquisa. Além disso, apresentaremos as concepções de conhecimento matemático, 
do ensino e da aprendizagem da Matemática, e do papel do professor enunciadas 
por eles (Tese 6, p. 116). 
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O pesquisador registra o relato das trajetórias pessoais dos estagiários de um curso de 

licenciatura em Matemática e faz uso do experimento formativo, acompanhando e 

supervisionando os alunos. De acordo com o autor, o experimento formativo é:  

 
[...] um método de investigação psicológico que permite estudar a essência das 
relações internas entre os diferentes procedimentos do ensino e o correspondente 
caráter de desenvolvimento psíquico do indivíduo. Um dos pontos essenciais dessa 
perspectiva é que ela pressupõe a intervenção ativa do pesquisador nos processos 
psíquicos que ele estuda (DAVIDOV, 1988) (Tese 6, p. 105, grifo nosso). 

 

A pesquisa empírica consiste na coleta de dados das reuniões de supervisão de estágio 

das quais participavam o pesquisador e três licenciandos. São apresentados dados da história 

de vida dos participantes, bem como trechos das reuniões de supervisão que foram gravados, 

com o intuito de analisar o processo de tomada de consciência dos participantes. A análise é 

feita de “dentro” de cada reunião. O pesquisador teve a finalidade de mostrar, ao apresentar os 

episódios de formação, o: “[...] movimento de formação do professor de Matemática em 

direção à tomada de consciência sobre a essência de sua atividade tendo como base a 

transformação dos motivos das suas ações” (Tese 6, p. 215). 

 No terceiro capítulo da tese, o autor também relata parte de sua história profissional 

para esclarecer quais foram os motivos que o levaram à docência e à escolha da temática de 

pesquisa. 

 Assim como nas pesquisas 5 – anteriormente analisada – e 12 – examinada na 

sequência da tese 6 –, que seguem a mesma perspectiva teórica da tese 6, busca-se, durante 

exame de reuniões de formação de professores em diferentes níveis ou debruçando-se sobre a 

produção dos alunos, verificar mudanças na consciência, ou dito de outro modo, como a 

apropriação de certos conhecimentos poderá causar desenvolvimento das funções psicológicas 

dos educandos. 

 Após a descrição das histórias de vida dos participantes da investigação, o autor 

conclui: 

 

Observando os percursos dos estagiários, ficou evidente que a escolha pela 
docência foi marcada pela influência familiar (TARDIFF, 2002), pelas vivências 
pessoais na escola (FONTANA, 2003), pelo reconhecimento social e pessoal ou por 
recompensas financeiras (RICHARDSON; WATT, 2005). Outro ponto encontrado 
são as semelhanças e diferenças nas crenças, visões, concepções e preferências 
assumidas pelos futuros professores em relação ao conhecimento matemático, ao 
seu ensino e aprendizagem e ao papel do professor de Matemática. Um ponto em 
comum em todas as falas dos estagiários é que nenhum deles assume a natureza 
política da atividade docente (RIBEIRO, 1995) (Tese 6, p. 142). 
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 Compartilhamos das conclusões do autor referentes às influências sofridas por aqueles 

que decidem pela docência, isto é, há diversos fatores que interferem na escolha da profissão 

atrelados à história pessoal e às experiências familiares e escolares delas decorrentes. 

Contudo, ao considerarmos o objetivo inicial da pesquisa de identificar ações de 

aprendizagem que indicam criação e/ou transformação de motivos, verificamos que o autor 

apresenta como dado de análise trechos das sessões de supervisão de estágio em que os 

acadêmicos discutem propostas de ensino de matemática. Nelas, o autor pretende demonstrar 

as mudanças nas ações dos alunos, durante o período de supervisão e consequente experiência 

como professores iniciantes de Matemática, concluindo que o compartilhamento das reflexões 

e das ações foi o principal instrumento que criou e/ou transformou as ações dos estudantes. 

 Assim, verifica-se que os motivos inicialmente descritos vinculados à história pessoal 

dos licenciandos em Matemática desaparece da análise dos dados que diz respeito às relações 

pedagógicas estabelecidas nas supervisões de estágio, bem como nas atividades de docência 

desenvolvidas pelos alunos em seus campos de aprendizado. Ou seja, o autor demonstra as 

mudanças na prática docente dos estagiários ao longo do processo de supervisão que 

compreendeu intervenções do supervisor-pesquisador e o compartilhamento de experiências 

com os colegas. Tais ações permitiram planejar, executar e avaliar as atividades dos 

estagiários de forma coletiva, com ênfase no ensino da Matemática. 

 A busca pelo sentido da tarefa, almejada pelo pesquisador, que ele denominou motivo 

e definiu como reflexo psíquico esteve vinculada ao conhecimento matemático. Não 

compreendemos, com base nessas questões, de que forma a análise do autor se referiu ao 

reflexo psíquico. Seriam as experiências coletivas de supervisão e as ações de seus alunos 

reflexos de quais mudanças psicológicas? Trata-se da análise de um aspecto psicológico ou 

pedagógico presente na formação de professores?  

Parece-nos que ênfase foi dada pelo autor ao planejamento e avaliação de atividades 

docentes para o ensino de Matemática e, portanto, seu foco é pedagógico, embora não seja 

possível cindir o sujeito que aprende, planeja e avalia do sujeito que pensa e sente. Nossa 

aparente separação neste momento tem o intuito de questionar o caráter psicológico do objeto 

de pesquisa proposto na tese 6.   

Consideramos que o recurso a um elemento, em tese, psicológico, como o motivo, é 

desnecessário a essa pesquisa, já que são outras as suas finalidades, verificadas a partir dos 

dados apresentados e analisados pelo autor. Além disso, em nossa avaliação, as indefinições e 

imprecisões conceituais, como as destacadas a seguir, confirmam a superficialidade dos 

termos para o estudo em questão: 
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No que se refere especificamente à organização deste trabalho, o nosso percurso 
investigativo iniciou-se partindo do pressuposto que o processo de humanização 
pela atividade é o fator essencial para a superação da alienação e a conseqüente 
tomada de consciência das ações docentes. Nós buscamos primeiramente 
demonstrar a relevância deste processo dentro do ideário educacional. Desse 
primeiro debate, a atividade surge como elemento de mediação para a humanização 
do indivíduo. Este conceito é explicitado com base na perspectiva histórico-
cultural. Utilizando-se desse aporte teórico, os motivos aparecem como referência 
para a compreensão do processo de aprendizagem que tem em vista a apropriação 
por parte dos indivíduos da essência do ser humano (Tese 6, p. 210, grifo 
nosso). 

 

 Mais uma vez, parece que estamos diante de uma investigação pedagógica, voltada ao 

ensino de matemática, que faz uso de termos psicológicos em seu objeto, mas não os relaciona 

com as reais finalidades da pesquisa, expressas na natureza dos dados coletados e nas 

conclusões do autor. Além disso, repete-se a ênfase na apropriação dos conhecimentos como 

condição para o desenvolvimento profissional, independente da análise dos motivos 

pretendida pelo autor, ou seja, a despeito do objeto, as teses que se fundamentam na 

Psicologia Histórico-Cultural concluem que transformações na prática pedagógica sempre 

serão decorrentes do acesso ao saber. 

 As conclusões, ainda que o autor destaque a necessidade de se entender a motivação 

dos licenciandos levando em conta sua história pessoal e profissional, limitam-se à ênfase na 

apropriação de conhecimentos como forma de superar a alienação. Além do mais, a 

dissociação entre os motivos e a atividade pedagógica não inclui fatores extraformativos. Para 

o pesquisador, os obstáculos da formação docente serão enfrentados quando: 

 

[...] a formação profissional do professor estiver aliada ao desenvolvimento do 
conhecimento teórico em toda sua amplitude, isto é, o conhecimento teórico deve 
servir de base para o entendimento da prática pedagógica, favorecendo assim a 
apropriação do processo de ensino e de aprendizagem e a superação da alienação 
(Tese 6, p. 207-208, grifo nosso). 

 

 Embora considere que mudanças na formação dependam de outros fatores além da 

apropriação de conhecimentos, em suas análises finais, o autor novamente prioriza a posse de 

tais saberes: 

 

Por essa ótica, os processos de formação do docente devem caminhar em direção à 
percepção dos motivos que movem o indivíduo tanto a se tornar professor, quanto 
aqueles que fazem com que ele continue exercendo a docência e aqueles que lhe 
permitem a inserção em um movimento contínuo e incessante de aprendizagem. A 
apreensão deste processo, com certeza, nos levará à percepção do sentido da 
docência e nos afastará da visão utilitarista, dos modismos teóricos e das respostas 
fáceis à necessidade de mudança na formação do professor e, por conseqüência, do 
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indivíduo que permita a ele a inserção no movimento de busca do sentido pelo que 
faz. Uma perspectiva que lhe possibilitará compreender os limites que 
configuram as práticas sociais inerentes à escolarização, que não é seduzida 
pelo entusiasmo e pelo otimismo educativo, mas que não tenta superá-las somente 
por meio da reflexão (Tese 6, p. 209, grifo nosso). 
 
[...] Contudo, isto somente ocorrerá quando promovermos a superação da 
alienação do professor por meio do desenvolvimento da sua essência humana. 
Esta somente poderá ser desenvolvida quando o indivíduo se apropriar dos 
conhecimentos culturais, científicos, teóricos e técnicos, que são instrumentos 
necessários para ir além das aparências e que permitem a decodificação e 
interpretação do mundo real. A conseqüência disto é o estabelecimento de 
relações cada vez mais conscientes para com os acontecimentos construídos social 
e historicamente (Tese 6, p. 211, grifo nosso).  
 
Esse percurso mostrado em nossa investigação revela que, baseados na busca pelo 
sentido da atividade docente, podemos transformar e/ou criar motivos não somente 
capazes de mobilizar os indivíduos, mas que sejam capazes de direcionar e dar 
sentido para suas ações como professor. Com isso estamos indicando um possível 
encaminhamento para a formação universitária do professor que permita a ele 
tornar-se agente do seu próprio processo de humanização. Assim, ele será capaz de 
situar-se em um movimento contínuo e constante de procura por novos 
encaminhamentos e resultados capazes de inserir a sua aprendizagem e a de seus 
estudantes em um processo sem fim e sem início (Tese 6, p. 215). 

  

 A apropriação de conhecimentos pode, então, tirar o professor de seu estado de 

alienação? As informações contidas na tese 6 referentes à cultura, às relações de trabalho, aos 

diferentes tipos de conhecimento, aos processos de alienação, podem nos levar a crer que se 

trata de produção científica diferente daquelas apresentadas pelas pesquisas que se 

fundamentaram na Psicologia Histórico-Cultural, pois, nas citações acima, o autor além das 

dimensões propriamente psicológicas, considera os aspectos sociais envolvidos nos processos 

de formação docente e não reduz a consciência à dimensão psíquica, mas estabelece seu 

caráter social.   

Ao analisarmos as citações isoladamente e em seu conjunto é possível constatarmos 

contradições na definição de consciência que ora limita-se ao aspecto psicológico, ora refere-

se às relações com a sociedade. No entanto, no conjunto do trabalho, são mais frequentes 

discussões que nos levam a identificar formas similares de reducionismo psicológico 

encontradas nas teses anteriores, uma vez que apropriação de conhecimento é um processo 

essencialmente psíquico e ele, por si só, não pode ser a solução para superar contradições 

sociais e as desigualdades objetivas que se instauram na realidade objetiva e não psicológica, 

mas que interferem na própria constituição da subjetividade. 

 Por outro lado, a apropriação de conhecimentos, mais uma vez destacada nas teses 

cuja fundamentação é a Psicologia Histórico-Cultural, ainda que se constitua como uma 

atividade do indivíduo, é tratada de maneira dogmática, como a possibilidade de redenção dos 
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diferentes problemas da formação docente, ou seja, independente da natureza das 

adversidades encontradas na formação, todas podem ser superadas com a posse cognitiva de 

saberes tidos como os mais propícios à conscientização. Tudo se resolveria com uma 

atividade psíquica – intelectual – de tal forma que os esforços devem se concentrar em 

proporcionar condições para que os professores se apropriem de certos conhecimentos, 

especialmente aqueles relativos à teoria em questão.  

 Embora essa discussão não se concretize nas teses, é fundamental destacar que 

processos formativos conduzidos com a finalidade de propiciar a apropriação de 

conhecimentos desconsideram o indivíduo que está sendo supostamente formado. Assim 

como os tipos psicológicos fixos que encontramos na tese 7, de orientação psicanalítica, no 

grupo das pesquisas embasadas na Psicologia Histórico-Cultural, o mesmo esquema 

dogmático se apresenta. Identificamos como questão central das teses dos dois grandes grupos 

teóricos – Psicanálise e Psicologia Histórico-Cultural – a necessidade de se refletir sobre as 

relações indivíduo-sociedade inerentes à formação de professores, a fim de que as 

contradições não sejam omitidas, mas, ao contrário, explicitadas. Talvez esse seja um dos 

caminhos possíveis na busca da autonomia intelectual, da resistência.  

 

 TESE 12 

Por fim, faz parte do 2º. subgrupo a tese 12, de 2006, escrita por uma pedagoga e 

professora de matemática, que atua especialmente na área de geometria. Nela, há 

indicadores psicológicos em todas as partes do trabalho.  

Assim como as pesquisas 5 e 6, todo o trabalho faz menção aos autores, conceitos e à 

Psicologia Histórico-Cultural em seu conjunto. Destacamos, como descrito anteriormente, 

que, nesse caso, 220 páginas são destinadas à teoria e a tese caracteriza-se muito mais por um 

estudo dos autores e da perspectiva teórica feito pela pesquisadora. Os capítulos conceituais 

parecem resumos dos conceitos. A formação de professores e o ensino de geometria não se 

relacionam ou se articulam nessas páginas com a teoria. Embora a pesquisa empírica se refira 

ao ensino da geometria, pouco se fala sobre isso. O foco da autora passa a ser as dimensões 

psicológicas do ensino.  

 O que mais impressiona, todavia, é a repetição de conceitos e até mesmo de citações 

nas teses 5, 6 e 12. Encontramos ainda os mesmos exemplos dos autores lidos. São comuns os 

mesmos verbos, substantivos, adjetivos e expressões: postos, possibilitar, possibilidades, 

possibilitados, apropriação, múltiplas determinações, humanização, alienação, condições 

postas na sociedade capitalista.  
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Para além da forma como se apresentam os conceitos e a teoria, mais uma vez, 

seguindo o padrão desse subgrupo, assim como das pesquisas do primeiro subgrupo, na tese 

12 a questão “psicológica” central descrita pela autora é a apropriação dos conhecimentos 

teóricos:  

 

O capítulo 2 desta tese, O Desenvolvimento e a Apropriação da Cultura, apresenta 
a síntese teórica dos fundamentos da psicologia histórico-cultural (Tese 12, p. 17, 
grifo da autora). 
 
Para tanto, torna-se necessário apresentar os aportes teóricos do enfoque histórico-
cultural elaborados por Vygotski, Luria e Leontiev, assim como pelos estudiosos 
que deram continuidade aos estudos do fenômeno nas últimas décadas [...] 
Considera-se essencial a apropriação de tais conceitos por parte dos profissionais 
vinculados ao ensino, pois a organização da atividade pedagógica vincula-se ao 
conhecimento teórico apropriado pelos educadores, fundamentando as ações de 
ensino que tenham como finalidade promover a aprendizagem e o desenvolvimento 
infantil (Tese 12, p. 23-24, grifo nosso). 
 
Ao se apropriar do conhecimento, o homem cria novas possibilidades de 
transformação da sua própria constituição e da sociedade (Tese 12, p. 99, grifo 
nosso).  

 

 O desenvolvimento profissional docente depende, de acordo com a autora, da 

apropriação de conhecimentos, que torna possível transformar a sociedade. Mesmo que a 

pesquisa em questão não tenha como objetivo a análise dessas transformações, ela indica que 

o indivíduo sobredetermina a sociedade ou que há uma unidade entre indivíduo e sociedade, 

já que a transformação em um gera necessariamente mudança no outro.  

Em trechos anteriores retirados das outras teses que compõem o grupo dos estudos que 

se fundamentam na Psicologia Histórico-Cultural ideia contrária se expressa: as informações e 

conhecimentos sociais, uma vez apropriados, determinam transformações nas características 

psicológicas. Em outros momentos da tese 12 encontramos referência a esse aspecto: 

 

A apropriação de tais conhecimentos por parte do educador e a consciência das 
possibilidades reais do ensino e do lugar social que ocupa na sociedade 
contemporânea interferem na constituição da dimensão psicológica do próprio 
educador e na definição da práxis na atividade pedagógica que cria condições 
favoráveis para a transformação da dimensão psicológica dos estudantes. Ao 
mesmo tempo em que a apropriação de conhecimentos teóricos interfere na 
formação da consciência do educador e, consequentemente, na constituição da 
práxis na atividade de ensino, ao se criarem condições no contexto escolar para que 
o conhecimento teórico seja apropriado pelos estudantes em atividade de 
estudo, tal apropriação também poderá interferir na transformação da dimensão 
psicológica dos estudantes e na conscientização dos mesmos quanto ao lugar 
social que ocupam na sociedade contemporânea e na sua atuação prática como 
sujeito de uma coletividade de estudo (Tese 12, p. 306, itálico da autora, grifo 
nosso). 
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 Em síntese, não obstante a imprecisão do termo “dimensão psicológica”, os processos 

cognitivos se alteram e se desenvolvem a partir do acesso ao conhecimento teórico. No caso 

dos estudantes, trata-se do saber curricular; já para os professores diz respeito ao domínio dos 

conteúdos curriculares e da Psicologia Histórico-Cultural. Entretanto, o que a teoria, tal qual 

descrita pelos autores das teses aqui analisadas, oferece de recurso psicológico para o 

entendimento dos processos cognitivos envolvidos nas relações de ensino e aprendizagem? 

 A tese 12, em seu objeto de estudo relaciona-se com a Psicologia, via processos 

cognitivos, denominado desenvolvimento do pensamento teórico. De acordo com a autora, 

suas finalidades se configuram do seguinte modo: 

 

Investigar os tipos de mediação simbólica constituintes da atividade pedagógica 
que criam condições para o desenvolvimento do pensamento teórico, como um 
dos processos psicológicos superiores do gênero humano a ser desenvolvido no 
contexto escolar (Tese 12, Resumo, grifo nosso). 

 

 Tais objetivos se constituíram a partir das perguntas de pesquisa relacionadas abaixo: 

 

Como ocorre o desenvolvimento do pensamento teórico entre os indivíduos? 
Qual o papel da escola nesse processo? Como o ensino pode interferir no 
processo do desenvolvimento do pensamento teórico dos estudantes? Quais as 
condições – presentes nas escolas – necessárias para que tal capacidade humana 
venha a se desenvolver entre os indivíduos para que se tornem herdeiros da cultura? 
(Tese 12, p. 3, grifo nosso). 

 

 A autora pretendeu verificar modificações nos indivíduos (alunos e professores) a 

partir das mediações do docente. As transformações na consciência do educador – por meio 

da apropriação dos conhecimentos teóricos – proporcionariam transformações na consciência 

dos alunos ou o desenvolvimento das funções psicológicas superiores. Se ambos, educadores 

e alunos, tiverem suas funções psicológicas desenvolvidas, criam-se condições para a 

transformação da sociedade que ocorre, conforme informações contidas na pesquisa, via 

conscientização dos indivíduos. A pesquisadora acrescenta que a alienação – fenômeno social 

– impede o desenvolvimento do pensamento teórico. 

 

Cabe, portanto, como produto desta pesquisa, esclarecer em que condições e 
circunstâncias particulares a escola pode e deve colaborar para o desenvolvimento 
das funções psíquicas superiores, especificamente a do pensamento teórico (Tese 
12, p. 6, grifo da autora).   
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 O estudo das mediações simbólicas envolvidas nas ações pedagógicas, apresentado 

como finalidade da tese 12, considera que “A consciência do educador determina a 

organização das ações na atividade de ensino” (Tese 12, p. 262, grifo nosso). 

 Ao fim e ao cabo, a análise das mediações culmina na constatação de que tomar posse 

de conhecimentos teóricos promove a consciência que, por sua vez, gera condições de superar 

a alienação. Novamente o aspecto psicológico – representado aqui pela consciência – é o fator 

mais relevante a ser considerado no trabalho pedagógico e o desenvolvimento do pensamento 

teórico é a meta da escola para atingir níveis mais elevados de conscientização.  

As intervenções ou mediações do professor são, na tese 12, adequadas quando ele 

conhece processos psicológicos de desenvolvimento do pensamento e domina a teoria 

psicológica que fundamenta a pesquisa, o que, mais uma vez, contribui para divulgar que o 

bom ensino depende da Psicologia. 

No que se refere aos aspectos metodológicos da pesquisa, a autora analisa dados 

coletados junto a uma turma de terceiro ano do ensino fundamental, para a qual lecionava 

conteúdos de Geometria. Assume, pessoalmente, a condição de professora-pesquisadora e 

investiga o seu próprio processo de conscientização e o de seus alunos. Os dados foram 

coletados durante sua pesquisa de mestrado e, no doutorado, ela irá novamente avaliá-los, só 

que, nesse momento, devido a sua participação em diferentes instâncias formativas, sua 

apropriação dos conhecimentos teóricos é ainda mais completa, segundo sua interpretação, o 

que possibilita maior desenvolvimento teórico, logo, maior conscientização.  

Mesmo que sejam oferecidos poucos exemplos dos dados, a escrita dos capítulos 

parece demonstrar a apropriação dos conhecimentos teóricos por parte da autora. Então, no 

método, podemos acrescentar que a pesquisa é o relato do processo de formação/estudo da 

autora que se considera representante de outros professores de Geometria que atuam nos anos 

iniciais do ensino fundamental. 

 

Um dos motivos que conduz à análise da minha própria prática pedagógica, 
vincula-se à necessidade de realizar um estudo comparativo das transformações 
da práxis na atividade pedagógica, identificando a essência das ações e 
operações na atividade pedagógica, a partir da influência da formação 
profissional em diferentes níveis. Tal procedimento metodológico requer que 
sejam realizadas comparações entre as ações pedagógicas anteriores e as ações 
pedagógicas posteriores, em um único sujeito. Tal condição é posta no 
desenvolvimento da pesquisa em virtude da necessidade de manter estáveis os 
demais elementos que influenciam as ações docentes, de tal forma a garantir a 
análise do fenômeno num plano de pesquisa experimental a ser executado 
longitudinalmente (Tese 12, p. 7, itálico da autora, grifo nosso).  
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Duas questões: em primeiro lugar, nesse trecho, a autora afirma que realizará um 

estudo sobre as transformações na sua práxis a partir da influência que ela sofreu em 

diferentes níveis de formação, mas o objetivo da pesquisa era o de “investigar os tipos de 

mediação simbólica constituintes da atividade pedagógica que criam condições para o 

desenvolvimento do pensamento teórico, como um dos processos psicológicos superiores do 

gênero humano a ser desenvolvido no contexto escolar”.  

Segundo, a transformação parece ser observada apenas na maneira como ela 

reinterpreta os dados coletados na pesquisa de mestrado. Não há dados sobre sua práxis, pois 

não são coletadas novas informações sobre sua atual prática pedagógica. A autora justifica: 

 

Além de manter estáveis os elementos que, eventualmente, poderiam influenciar o 
estudo comparativo, o fato de analisar as transformações da minha própria prática 
pedagógica possibilita que seja realizada a crítica das ações pedagógicas, sem 
nenhum tipo de constrangimento, expondo as fragilidades e os valores das ações 
executadas (Tese 12, p. 7). 
 
[...] A continuidade da análise da práxis pedagógica é decorrente da continuidade 
da minha formação profissional e da transformação da minha consciência acerca 
do lugar social que ocupo na sociedade e das possibilidades reais do ensino diante 
das necessidades de transformação dos indivíduos e da sociedade em geral (Tese 
12, p. 8-9, itálico da autora, grifo nosso). 

 

 Transformação da consciência? Como o método de avaliação da própria prática pode 

garantir a análise da transformação da consciência, se a pesquisa descreve os conceitos e a 

teoria estudada pela autora? Sua consciência foi transformada pela apropriação dos 

conhecimentos da perspectiva teórica adotada na pesquisa? Conscientizar-se é, a partir dos 

conceitos, reinterpretar a prática pedagógica? 

 Em síntese, verificamos semelhanças entre as teses 1 – que faz parte do primeiro 

subgrupo e se fundamenta na Psicanálise – e 12, quando da utilização de procedimentos para 

a análise da prática do pesquisador, seja porque eles não atendem às finalidades da pesquisa, 

seja porque promovem uma redução do exame de fenômenos educacionais, relacionados à 

formação de professores, ao aspecto psicológico. Não se está diante da consideração de 

dimensões ou aspectos psicológicos imbricados na ação docente. A análise das “minhas 

convicções”, “minha atuação profissional”, “meus projetos”, “minha prática”, parece ser mais 

uma forma de psicologismo.   

 Ao final da investigação, a autora tece considerações a respeito dos processos de 

formação de professores, a partir de sua referência teórica: 
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Considerando-se que cabe à escola a função social de promover a apropriação dos 
conhecimentos sócio-históricos e proporcionar condições que possibilitem o 
desenvolvimento de funções psicológicas superiores dos indivíduos, são 
apresentadas algumas necessidades essenciais a serem contempladas na formação 
docente. Tais necessidades constituem-se como instrumentos teóricos que medeiam 
a práxis como atividade revolucionária, criando condições para que possam ocorrer 
transformações na individualidade humana nas práticas sociais instituídas 
historicamente no sistema educacional vigente e na sociedade de uma forma geral 
(Tese 12, p. 22). 
 
A apropriação de tais conhecimentos por parte do educador e a consciência das 
possibilidades reais do ensino e do lugar social que ocupa na sociedade 
contemporânea interferem na constituição da dimensão psicológica do próprio 
educador e na definição da práxis na atividade pedagógica que cria condições 
favoráveis para a transformação da dimensão psicológica dos estudantes (Tese 12, 
p. 306, grifo da autora).  
 
Neste sentido, concebe-se a necessidade da formação profissional do educador no 
aspecto teórico de tal forma que os conhecimentos teórico-científicos possam ser 
mediadores da atividade prática que promove a transformação da dimensão 
psicológica dos indivíduos, criando novas práticas sociais que possibilitem a 
transformação das condições postas na sociedade contemporânea (Tese 12, p. 319). 

 

Apesar de inserir nas discussões finais menção aos aspectos sociais, culturais, 

escolares e políticos imbricados na própria constituição do psiquismo humano, eles não são 

citados no conjunto do trabalho e não se relacionam às análises anteriores efetuadas pela 

autora. Além disso, embora se refira aos elementos “extra-muro”, conclui que a posse dos 

saberes curriculares e da Psicologia Histórico-Cultural promoverá a conscientização dos 

professores e, consequentemente, dos alunos. A consciência que parecia estar atrelada às 

dimensões histórica e social, pretendidas pela teoria, transforma-se em consciência subjetiva, 

determinada exclusivamente por processos cognitivos, embora não fique claro como a 

referida apropriação de conhecimento ocorra. 

Retomamos as considerações de Adorno (2004), para quem formação não é mera 

apropriação de bens culturais. O desenvolvimento intelectual não pode ser atingido numa 

sociedade desigual por natureza. Se em sua constituição é desigual, como poderá ser igual a 

partir unicamente da posse de certo conhecimento psicológico?  

Formação requer condições para uma apropriação viva dos bens culturais por um 

sujeito vivo.  

 

[…] La educación no puede en modo alguno, contrariamente al proverbio del 
Fausto, adquirirse; adquisición y mala posesión serían lo mismo. Justo por el 
hecho, sin embargo, de privarse de la voluntad, se ve enredada en el contexto de 
culpabilidad del privilegio: sólo éste no precisa adquirirlo ni poseerlo, dado que lo 
posee ya sin más. De este modo cae en la dialéctica de la libertad y la carencia de 
ella. Como herencia de la vieja falta de libertad tuvo que descender; resulta 
imposible, sin embargo, en el seno de una libertad meramente subjetiva, mientras 
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persistan objetivamente las condiciones de la carencia de libertad (ADORNO, 
2004, p. 99, grifo do autor). 

 

 A Psicologia oferecida nas teses tem esse caráter? 

 

* 

 

Nossa leitura do conjunto dos trabalhos, incluindo as pesquisas dos dois subgrupos, 

constatou que o aspecto comum a elas, seja citando um ou mais autores ou a teoria de maneira 

mais detalhada, é a afirmação de que o desenvolvimento das funções psicológicas está 

intimamente atrelado ao acesso ao conhecimento e à apropriação dele, ressaltando que não se 

trata de qualquer conhecimento, mas especialmente daquele fruto da teoria utilizada. 

 O que significam apropriação de conhecimento e dimensão psicológica parece-nos 

bastante impreciso. Está-se falando da consciência? Ser consciente é saber? Professor 

consciente é o que fundamenta seu trabalho na Psicologia Histórico-Cultural? Por que o 

acesso à teoria promoveria a conscientização? O professor se tornaria consciente de quê? Sem 

a teoria o professor não é consciente? Com ela, ensina melhor? O que a teoria oferece 

especificamente sobre o desenvolvimento psicológico dos indivíduos que outras teorias não 

proporcionam? Seria a análise sobre a dimensão social das características humanas? Esse é 

um dado “psicológico”? 

 Nesse sentido, embora afirmem considerar processos sociais e culturais mais amplos 

como constitutivos da psique, o que traria avanços em suas investigações quando comparadas 

àquelas cujo referencial analisa essencialmente as questões da subjetividade, as teses que se 

apóiam na Psicologia Histórico-Cultural – a partir dos dados encontrados e não com base na 

análise da teoria – expressam a mesma forma de psicologismo, já que a conscientização 

individual promovida pelo acesso ao conhecimento seria a responsável por transformar os 

docentes e melhorar a qualidade do ensino. 

Por outro lado, ainda que a psique seja determinada socialmente, ela não pode ser 

reduzida à determinação social. Assim, as teses que se fundamentam na Psicologia Histórico-

Cultural correm o risco de perder o próprio indivíduo. Nesse grupo, parece que se visa à 

“doutrinação” do sujeito, já que estamos diante do primado do todo sobre o indivíduo. 

Além do mais, considerando os dados obtidos nos estudos que compõem o grupo cuja 

fundamentação é a Psicologia Histórico-Cultural, duas questões nos parecem bastante 

problemáticas: em primeiro lugar, a formação em Psicologia seria suficiente e garantia uma 
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atuação mais consciente do professor, quando ele se apropriasse dos saberes disponibilizados 

nos grupos formativos – partindo-se do princípio de que esses são os conhecimentos 

necessários a uma boa formação; em segundo lugar, todos os docentes passariam por um 

processo de conscientização, de “elevação” da consciência, com base nesse modelo de 

formação, desconsiderando as dimensões individuais e, portanto, psíquicas, de cada indivíduo 

em particular. 

Se, de um lado, podemos destacar crítica semelhante àquela feita por Adorno (1991) a 

Parsons, que propunha uma sociologia sem indivíduos, de outro, estamos diante também de 

uma Psicologia sem indivíduos, já que o aspecto psíquico, subjetivo, particular é reduzido ao 

trabalho com as especificidades de cada grupo formativo. De maneira dogmática, as teses 

estabelecem que o contato do professor em formação, mediado por outro mais experiente, 

com as contribuições da teoria que fundamenta as pesquisas, seria o principal elemento para 

transformar a consciência do educador que, necessariamente, promoveria a conscientização 

dos alunos e, em decorrência, a transformação social.  

Além de se tratar de proposição ingênua, em nossa avaliação, as teses do grupo da 

Psicologia Histórico-Cultural desencadeiam dois tipos de reducionismo: sociológico, por 

considerar como social apenas os conhecimentos de determinada teoria; e psicológico, por 

atribuir à cognição a responsabilidade por promover mudanças na consciência individual e na 

sociedade.  

 

* 

 

Até aqui foram analisadas as teses que se orientaram de algum modo pela Psicanálise 

(1, 3, 7 e 13) e aquelas que se fundamentaram na Psicologia Histórico-Cultural (2, 5, 6, 8, 10, 

11, 12 e 16), seja a partir do conjunto da teoria ou de algum autor que a representa. Vale 

destacar que também examinamos a tese 17 que, embora não explicite referencial teórico, faz 

considerações sobre a Psicanálise na formação de professores. Restam ainda os estudos 4, 9, 

14 e 15 que não foram incluídos nos dois grandes grupos, uma vez que possuem 

características distintas quanto à base teórica. No entanto, neles foram encontrados 

indicadores de aspectos ou dimensões psicológicas que podem contribuir para a discussão 

sobre como a Psicologia se insere na produção de conhecimento científico em/sobre 

educação. 
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 Apresentaremos as tese 9 e 15 e, em seguida, 4 e 14, por avaliarmos que esses dois 

pequenos agrupamentos possuem semelhanças quanto à maneira como os indicadores 

psicológicos se instituem nas pesquisas. 

 

 TESE 9 

Na tese 9, de 2008, desenvolvida por uma pedagoga, foram encontrados indicadores 

psicológicos no referencial teórico, método e conclusões. Com o objetivo de promover a 

compreensão recíproca dos papéis de professores e pais na articulação das relações escola-

família, para a qualificação da prática docente em benefício da educação dos alunos, o 

psicodrama é privilegiado como forma de trabalho com grupos e a autora delineia diferentes 

técnicas psicodramáticas quando apresenta seu referencial teórico: 

 

O interesse pela abordagem psicodramática desenvolveu-se a partir de participação 
em um curso de extensão ministrado pelo Prof. Dr. Antônio dos Santos Andrade 
[...]. No decorrer do curso, o interesse em desenvolver pesquisa na área educacional 
se intensificou, bem como a convicção de ter encontrado referencial teórico 
adequado ao desenvolvimento de pesquisa que resultasse em transformações 
nas relações entre as instituições escola e família. No curso de Formação em 
Sociodrama Educacional [...] encontrei o aprofundamento necessário ao 
conhecimento do método para a pesquisa educacional, o que me levou a utilizá-lo 
em pesquisa de mestrado [...] (Tese 9, p. 12-13, grifo nosso).  
 
Estamos convencidos de que a teoria psicodramática a ser adotada nessa pesquisa, 
com seus conceitos fundamentais, sua teoria dos papéis e técnicas de dramatização, 
tem muito a colaborar para a reconstrução do papel do professor e para a 
qualificação das necessárias relações nele implicadas (Tese 9, p. 52). 
 
Na formação dos professores, a tarefa desta abordagem é incentivar a 
espontaneidade, pois sendo espontâneo, o educador é capaz de criar. O 
professorado adquire maiores condições de buscar respostas novas para as situações 
de ensino, utilizando-as em lugar das respostas prontas e estereotipadas (Tese 9, p. 
57). 

 

Configuração semelhante, relativa à fundamentação teórica, já tinha sido estabelecida 

na tese 1, quando a autora “encontra” Melanie Klein porque sua teoria “se encaixava” em seus 

dados. Parece, na tese 9, que o psicodrama se adequa às analises das relações escola-família, 

pois permite a troca de papéis por meio das dramatizações. 

É possível que a escolha de um referencial teórico diga mais sobre o pesquisador e sua 

trajetória profissional do que sobre o objeto de estudo. Justificá-la parece a tentativa de 

encaixar a teoria a qualquer custo numa temática de interesse. 

De todo modo, não são psicólogos tentando optar por uma teoria psicológica; nos dois 

casos temos pesquisadores que se graduaram em outras áreas, na tese 1 – química, na tese 9 – 

pedagogia. 
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Quanto ao método, na tese 9 foram realizados 22 encontros no período de 2005 a 

2007, com pais e professores, ora com a participação de um ou outro grupo, ora com ambos. 

Praticamente não ocorreram dramatizações durante as sessões.  

 

Foram realizadas sessões psicodramáticas que obedeceram ao seguinte critério: no 
momento inicial, formamos dois grupos, de professores e de pais, separadamente 
para, em momento posterior, reunirmos professores e pais em sessões com um 
espaço único. Nestes encontros regulares, foram propostos exercícios de 
introspecção/reflexão, com o objetivo de levar os participantes à dramatização 
de suas relações e práticas educativas no espaço psicodramático, a fim de 
refletir na e sobre elas, levando-os a re-significarem a importância desta 
relação escola/família de forma a poderem atuar para o favorecimento desta (Tese 
9, Resumo, grifo nosso). 
 
Trabalhamos com a metodologia psicodramática em nossa pesquisa-ação crítica. 
Trata-se de metodologia de pesquisa, ensino e terapia que permite uma peculiar 
articulação da psicologia com a sociologia ao se realizar em uma dramaturgia 
também peculiar, em que o ator é autor de seu próprio papel (Tese 9, p. 79, grifo 
nosso). 

 

Com base nos relatos da pesquisadora, não fica explícita a contribuição/especificidade 

da metodologia psicodramática, já que os encontros feitos com pais e professores durante a 

pesquisa empírica parecem não atender às características da técnica anteriormente descrita e, 

talvez, seguiriam do mesmo modo – reunião para debate de assuntos escolares com o auxílio 

de um mediador – caso fosse retirado o procedimento psicológico proposto que é apenas 

descrito, mas não utilizado. Mesmo assim, a autora considera o psicodrama como abordagem 

fundamental à formação de professores: 

 

Os resultados evidenciaram a importância da abordagem psicodramática para as 
questões educacionais com professores em exercício, ou seja, em formação 
contínua. Alguns dos resultados foram: resgate da auto-estima, confiança no 
exercício do magistério, desenvolvimento do processo reflexivo, melhoria na 
relação professor-aluno (Tese 9, p. 13). 
 
Nos cursos de formação docente, como ao longo do exercício da profissão, o ato 
psicodramático pode colaborar de maneira significativa, favorecendo as relações 
grupais, intergrupais, a liberação da espontaneidade e da criatividade (Tese 9, p. 
58). 
 
O psicodrama pedagógico, focalizado nos papéis profissionais, baseia-se nas 
experiências cotidianas e tem como objetivo a melhor compreensão e estruturação 
desses papéis. Ao ser realizado na escola, permite melhor concepção de papéis e 
contrapapéis (professor/aluno; pais/filhos). Daí a importância da metodologia 
psicodramática na formação inicial e continuada de professores (Tese 9, p. 59). 
 

Nas considerações finais, a autora volta a dizer o que já afirmou antes: a metodologia 

psicodramática promove o exercício da docência reflexiva – embora não fique claro o que é 
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específico dessa metodologia nas sessões, já que poucas tiveram dramatizações. Parece que as 

sessões poderiam ser conduzidas do mesmo modo independente da abordagem. Os dados 

confirmam a teoria, conquanto pareça que os resultados não tenham relação direta com a 

perspectiva teórica.  

 

Nota-se que a metodologia psicodramática promoveu, de maneira mais freqüente, o 
exercício da docência reflexiva, através da prática da espontaneidade promovida 
por esta metodologia, dando voz aos protagonistas do processo de 
ensino/aprendizagem escolar, professores, pais e alunos. Considera-se, através dos 
resultados, que o método psicodramático foi eficiente para dar início ao processo de 
formação continuada de professores reflexivos sujeitos de suas ações. Explicitou-se 
que isto é possível, apesar dos vários obstáculos enfrentados e, frente aos tantos 
anos de experiência dos sujeitos pesquisados (em média 20 anos de exercício 
docente), marcados por uma formação tradicional, na maioria dos casos (Tese 9, p. 
164). 
 
A utilização da metodologia psicodramática de pesquisa mostrou-se eficaz para o 
alcance de um pensamento mais autônomo e crítico dos participantes. Demonstrou 
ser uma estratégia eficiente que por ir além da expressão verbal, alcançando a 
dramática, permite objetivas subjetividades e encaminhar reflexões críticas e 
transformadoras (Tese 9, p. 165). 

 

As análises da tese 9 e suas implicações para a formação de professores coincidem 

com aquelas verificadas no conjunto das pesquisas que se orientaram pela Psicologia 

Histórico-Cultural: o docente deve dominar conteúdo ou metodologia psicológica para ensinar 

melhor. É a expressão da Psicologia como instrumento capaz de solucionar questões 

educacionais e pedagógicas. Mais uma vez, ao invés de nos depararmos com a possibilidade 

de crítica à pseudoformação, encontramos elementos que a promovem, já que os saberes 

psicológicos são considerados suficientes para formar professores.  

 

 TESE 15 

 Na tese 15, de 1998, desenvolvida por uma pedagoga, existem indicadores de 

aspectos ou dimensões psicológicas no método, referencial teórico e conclusões. A pesquisa, 

segundo a autora, teve por finalidade:  

 

[...] saber como a reflexão distanciada sobre a própria aprendizagem (do que e do 
como ensinar) pode contribuir para a construção do conhecimento profissional do 
professor para o ensino de matemática para as séries iniciais do ensino fundamental 
(Tese 15, Resumo). 

 

 O estudo fundamentou-se nas investigações de Piaget sobre o desenvolvimento 

cognitivo, a partir da Teoria da Abstração Reflexionante: 
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Em nosso estudo a reflexão é explicada a partir dos referenciais teóricos: filosófico 
de Dewey e psicológico de Piaget. O primeiro nos situa na atual perspectiva da 
formação do professor reflexivo e o segundo nos permite compreender e explicar 
como se dá o processo de reflexão sobre conhecimentos e a que resultados este 
pode levar (Tese 15, Resumo, grifo nosso). 
 
PIAGET, em seus estudos, conclui que cada criança constrói, ao longo do processo 
de desenvolvimento, o seu próprio modelo de mundo e que a criança exerce 
controle sobre a obtenção e organização de suas experiências do mundo exterior. 
Isto a coloca como sujeito da própria aprendizagem, seja dentro ou fora da 
escola (Tese 15, p. 42-43, grifo nosso). 
 
O termo metacognição foi adotado por psicólogos para referirem-se ao aspecto da 
aprendizagem relacionado com a tomada de consciência dos processos cognitivos 
(Tese 15, p. 105, grifo nosso). 

 
O termo metacognição será por nós utilizado para referir-nos a aspectos ligados à 
reflexão e à tomada de consciência dos procedimentos empregados na construção 
dos conceitos matemáticos, bem como para a tomada de consciência de si como 
ser cognitivo e de suas experiências metacognitivas e cognitivas negativas em 
relação à aprendizagem dessa matéria e de como estas estão mudando (Tese 15, p. 
109, grifo nosso). 

 

 Observamos outra vez a presença do conceito de consciência como produto de 

transformações cognitivas. Mesmo que estejamos diante de pressupostos diferentes daqueles 

preconizados pela Psicologia Histórico-Cultural, na tese 15 a tomada de consciência aparece 

associada ao desenvolvimento intelectual, especialmente à reflexão distanciada. 

No método, estão presentes indicadores psicológicos, pois a autora utilizou diários 

para o registro da reflexão distanciada dos licenciandos em matemática para: a) acompanhar a 

aprendizagem e b) possibilitar ao aluno tomar consciência do próprio processo de 

aprendizagem. 

 
No início do semestre, já nas primeiras aulas, partimos para um processo de 
negociação com os alunos sobre a utilização de um diário para o registro, após cada 
aula, do que aprenderam, de como aprenderam, do que significa para eles essa nova 
aprendizagem. Anotariam quais seus sentimentos em relação a esse processo e 
tudo o mais que lhes ocorresse, ou considerassem relevante registrar das situações 
por eles vividas em sala de aula (Tese 15, p. 58, grifo nosso). 
 
À medida que líamos os diários, encontrávamos, cada vez mais, além de reflexões 
sobre a aprendizagem de matemática, reflexões sobre a aprendizagem do ensinar 
matemática. Observamos que os alunos, ao refletirem sobre suas aprendizagens 
dentro de um novo enfoque de ensino, não só tomavam consciência do que 
aprenderam, mas também da nova proposta do método ativo de ensino como um 
facilitador de aprendizagens. Observamos ainda que, por esse processo de reflexão, 
eles passaram a refletir e a questionar as práticas dos professores que tiveram 
durante sua vida escolar e os alunos, já professores, sobre suas próprias práticas 
(Tese 15, p. 59, grifo nosso). 
 
A reflexão distanciada nos permitirá abordar a tomada de consciência dos aspectos 
cognitivos, metacognitivos e afetivos envolvidos durante o processo de 
aprendizagem. Esse processo é desencadeado quando da solicitação aos alunos que 
registrem diariamente suas reflexões, como já nos referimos no Cap I, é feito num 
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caderno especial para este fim que chamamos de “Diário Reflexivo” (Tese 15, p. 
118, grifo do autor). 
 
Chamaremos de “episódios de reflexão” aquelas passagens que contêm o registro 
da reflexão sobre conflitos cognitivos e afetivos, conhecimentos e experiências 
prévias, novas aprendizagens e novas experiências, tomada de consciência e 
reorganização do conhecimento (Tese 15, p. 133, grifo do autor). 

 

 Assim como o referencial teórico adotado pela autora, o método, segundo sua 

avaliação, permite a tomada de consciência. Sabemos que tornar-se consciente passa por um 

processo de reflexão. Possivelmente o registro das aulas, dos conteúdos aprendidos ou não, 

das dificuldades encontradas, dos sentimentos decorrentes das relações com professora e 

alunos pode facilitar o entendimento de aspectos da formação que não seriam percebidos de 

outro modo. Mas a consciência, mais uma vez, aqui, limita-se à dimensão psíquica-cognitiva, 

como se pudéssemos ser ou estar conscientes exclusivamente a partir da reflexão sobre nossas 

práticas pedagógicas, independente dos fatores objetivos que constituem a consciência.  

 Essa mesma direção é seguida pela autora na análise dos dados e nas conclusões da 

pesquisa: 

 
[...] os termos crenças ou relações sujeito conhecimento serão utilizados ao 
referirmo-nos às experiências afetivas, representações negativas e positivas sobre 
matemática, estereótipos, expectativas e motivação em relação à matéria, bem 
como suas imagens sobre o que é ser bom professor e bom aluno (Tese 15, p. 92, 
grifo da autora). 
 
Pelos episódios podemos perceber que a reflexão da aluna contempla o conjunto 
dos conhecimentos profissionais do professor, configurando-se pela análise da 
trajetória de aprendizagem e reflexão uma evolução nestes seus conhecimentos. Por 
essa mesma análise observamos que, pela reflexão distanciada que a levou a 
tomada de consciência de sua aprendizagem, a aluna reelaborou seus 
conhecimentos profissionais construindo assim novos conhecimentos (Tese 15, p. 
176, grifo nosso). 
 
No início deste episódio a aluna revela que pela reflexão sobre a própria 
aprendizagem tornou-se consciente de si mesma como ser cognitivo, sujeito 
construtor do próprio conhecimento. Consideramos esta tomada de consciência 
relevante, não somente para o aprendiz, mas também para o professor na sua 
aprendizagem do ensinar, aumentando assim seu conhecimento metacognitivo e 
com ele o seu poder de controle sobre o próprio pensamento e aprendizagem. 
Revela, ainda, um momento importante no processo de construção do 
conhecimento profissional quando ELI manifesta: “Nossa! Assim é muito mais fácil 
ser aluno”, pensando provavelmente em si mesma e nos seus alunos. Demonstra 
ainda ter refletido sobre a importância da “adequação de conteúdo com as 
atividades”, revelando compreender que não existe um método único para ensinar 
tudo. Este é na nossa opinião um importante conhecimento profissional tornando-se 
consciente (Tese 15, p. 185, itálico da autora, grifo nosso). 

 

 Mais do que considerar a reflexão como ponto de partida e como condição para a 

tomada de consciência, a autora discute que esse processo permite ao sujeito ser construtor de 
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seu conhecimento. O licenciando, por ele mesmo, com o auxílio do professor, transforma sua 

formação de maneira introspectiva e subjetiva porque reflete. 

Adorno (2004) já assinalava a manutenção do ideal burguês para uma sociedade 

autônoma: quando mais lúcido o singular, mais lúcido o todo. Como se, ao se apropriar das 

referências psicológicas ou ao tomar consciência de seu processo formativo, o professor se 

desenvolvesse intelectualmente e isso gerasse o desenvolvimento intelectual dos alunos, 

predominando a ideia de que a formação do professor será irradiada para o aluno.  

Seriam inúmeros os exemplos das análises da tese 15 em que poderíamos constatar a 

tomada de consciência dos alunos participantes do estudo. Todos os episódios de formação 

analisados, sem exceção, mencionam esse processo, de maneira até dogmática, pois parece 

que as aulas oferecidas pela pesquisadora geraram necessariamente a conscientização de todos 

os licenciandos. 

Nas conclusões, outra vez os indicadores psicológicos aparecem relacionados à 

consciência: 

 

Por uma análise interpretativa dos dados, configuramos a trajetória de reflexão e a 
sua contribuição para a evolução dos conhecimentos profissionais dos alunos-
professores. A análise revela que a reflexão sobre a própria aprendizagem leva 
à tomada de consciência e à reelaboração desta, tendo, portanto, como 
resultado a construção de novos conhecimentos profissionais-pessoais (Tese 15, 
Resumo, grifo nosso). 
 
Entendemos que a reflexão pode contribuir para a tomada de consciência e para a 
evolução conceitual e de concepções, bem como para a superação das crenças e 
sentimentos negativos, na medida em que tal reflexão põe em evidência os 
conhecimentos prévios, os conflitos cognitivos e os conhecimentos gerados pela 
nova aprendizagem e dessa maneira reorganizando-os (Tese 15, p. 116, grifo 
nosso). 
 
A tomada de consciência dos conhecimentos prévios existentes e da evolução 
destes em direção a novos conhecimentos confere ao sujeito o poder de controlar e 
direcionar suas ações, seus pensamentos e sua aprendizagem. Este processo confere 
também o poder da escolha para o aprendiz, ou seja, a escolha do que e como 
aprender; e para o professor, a escolha do que, do como e, sobretudo, o do por que 
ensinar, ou seja, o controle e direção consciente de sua prática (Tese 15, p. 116-117, 
grifo da autora). 

  

A tese 15, ainda que se fundamente em referência psicológica diferente daquelas mais 

frequentemente encontradas no conjunto das pesquisas que compuseram nossa amostra, 

sustenta repercussões semelhantes para a formação de professores, a partir das relações com a 

Psicologia. A partir do conceito de consciência, fixa e absolutiza a formação em categorias 

psicológicas, desconsiderando os fatores objetivos envolvidos nesse processo, como se fosse 

possível aprimorar a preparação para o ensino de matemática somente por meio da reflexão. 
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Na cadeia reflexão – tomada de consciência – produção de novos conhecimentos – 

bom ensino não há espaço para contradições, desvios, imprevistos. Se se pretende valorizar o 

sujeito através dos procedimentos adotados na pesquisa, corre-se o risco de perdê-lo, pois não 

há brechas para a manifestação daquilo que se desvie do ponto final, da conscientização. 

 Passaremos à análise das teses 4 e 14 que, juntamente com a tese 16 anteriormente 

examinada, possibilita novo olhar para as relações entre formação de professores e Psicologia. 

 

TESE 4 

 Na tese 4, de 2009, escrita por um professor de educação física, há indicadores 

psicológicos no objeto de estudo e nas conclusões.  

O autor se propõe a confrontar a produção acadêmica sobre transtorno do déficit de 

atenção com hiperatividade (TDAH), e os desdobramentos do laudo no contexto familiar, 

escolar e da saúde. Embora haja sérios limites na pesquisa – como a falta de método e de 

referência teórica – a exploração da temática poderia gerar análises importantes sobre as 

relações entre Educação e Psicologia, já que o autor tinha o intuito de questionar a produção 

em massa de laudos médicos sem critérios precisos que rotulavam crianças como portadoras 

da síndrome, criando histórias de fracasso escolar e familiar a partir dos estereótipos de uma 

doença inconsistente.  

Em geral, o pesquisador sempre se remete a questões sociais e tenta tirar do indivíduo 

o foco do problema, ainda que não discuta a própria existência do transtorno – por exemplo, 

quando fala dos castigos físicos, da função moral da escola etc. Seguem alguns exemplos: 

 

Os efeitos colaterais listados pelo autor, sobretudo a ansiedade, juntamente com a 
irritabilidade, nos fazem supor que a medicação utilizada para “tratar” os efeitos do 
transtorno se transformam no próprio transtorno, ou seja, os efeitos colaterais da 
medicação indicada para o tratamento do TDA/H levam à existência do mesmo 
(Tese 4, p. 151). 
 
Esses fatos foram observados nas escolas pesquisadas, sendo as alterações de 
comportamento medicadas, pois o médico do CMAI é sempre acionado na busca 
por um aumento na dosagem do remédio, o que, por sua vez, potencializa os efeitos 
colaterais, como já descrito: quanto maior a dose maior os efeitos colaterais, ou 
seja, maior a indisciplina, menos o controle corporal (Tese 4, p. 151). 
 
A medicação não apaga, efetivamente, os efeitos causados pela falta do trabalho 
coletivo que apresenta a escola na atualidade: a dissolução da autoridade, as 
injustiças que são cometidas nas escolas, sobretudo nas pesquisadas, bem como os 
efeitos causados pelos diagnósticos equivocados e precipitados realizados pelos 
médicos nos serviços de saúde, sobretudo nos pesquisados (Tese 4, p. 152). 
 
Coadunando com os processos mencionados, adiciona-se o de banalização dos 
conhecimentos dos professores diante do saber e das práticas médicas, eminente 
nas escolas pesquisadas, pois para os profissionais da saúde qualquer outro que não 
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seja da área é um grande leigo. Não necessitam, assim, de uma explicação ou de um 
maior aprofundamento nas questões, sendo eles os únicos conhecedores do 
transtorno e os que podem diagnosticar e decidir quando o sujeito (aluno) deixa de 
ser “doente” (Tese 4, p. 153). 

 

O autor também apresenta elementos importantes para a discussão dos processos de 

formação de professores, no que se refere especificamente ao TDAH, demonstrando que a 

saúde – incluindo a Psicologia – desqualifica o saber pedagógico. A maior parte das 

considerações finais diz respeito às consequências negativas, até mesmo psicológicas, para as 

crianças diagnosticadas com o transtorno. 

 

Associada a isso existe a crença de que os cursos de formação, por sua existência, 
são capazes de resolver os problemas gerados pelas crianças com TDA/H, ou seja, a 
realidade concreta e objetiva pode ser modificada sem a ação efetiva dos atores que 
estão envolvidos diretamente nela, o que aponta na direção de que os profissionais 
bem preparados estão fora da escola (Tese 4, p. 68). 

 
Portanto, questões históricas são minimizadas, cristalizadas e até naturalizadas na 
escola e, consequentemente, nas relações sociais de maneira geral. Assim, questões 
como fracasso escolar, repetência, esvaziamento conceitual da escola, trabalho 
solitário do professor, processo de psicologização das ações pedagógicas, bem 
como o processo de medicalização da educação são tratados como sendo inéditos. 
A medicina e suas práticas, por meio da psicologia, atribuem ao processo de 
ensino-aprendizagem uma característica biológica, uma herança genética que dá ao 
profissional da saúde uma grande vantagem, pois esse conhece a fisiologia do 
funcionamento do cérebro que o profissional da educação desconhece (Tese 4, p. 
166). 

 
Nesse contexto, os encaminhamentos aos serviços médicos/psicológicos situam-se 
no campo dos castigos sumários sofridos pelos alunos, assim, lutar por aulas de 
qualidade e produtivas torna os educando “doentes”, sendo sua punição máxima o 
laudo de TDA/H e, consequentemente, a medicação para silenciá-lo (Tese 4, p. 
169). 

 
 

No entanto, mesmo que sejam detectados muitos avanços nesse trabalho no que 

concerne à relação entre formação de professores e a Psicologia, já que nele é explicitada a 

denúncia à prática medicalizante, as avaliações são ambíguas na medida em que ora 

consideram os comportamentos dos alunos diagnosticados como frutos da doença e ora 

remete-os à prática estigmatizadora da medicina, psicologia e educação. Desse modo, o objeto 

de estudo, como afirma o autor, é o próprio transtorno, e não necessariamente sua produção. 

 

Não se trata, aqui, de questionar a existência do referido transtorno, nem atribuir-
lhe somente uma causa orgânica ou biológica, mas também de acreditar que a 
sociedade, via desenvolvimento tecnológico, criou e gerenciou crianças com a 
marca do TDA/H (Tese 4, p. 169). 
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 Pensamos que questionar a existência do transtorno também é fundamental para o 

estabelecimento de críticas aos conhecimentos médicos, psicológicos e pedagógicos. Sem 

isso, permanece certa definição da Psicologia como área que explica e intervém em 

transtornos psíquicos. 

 Mas, assim como na tese 16, na tese 4 encontramos referências aos elementos sociais 

implicados na produção e manutenção de um transtorno psíquico, de tal modo que os dois 

estudos constituem-se como discurso diferenciado em relação ao conjunto das pesquisas que 

abordam apenas as dimensões psicológicas dos problemas escolares. 

 

TESE 14 

 Na tese 1433, de 2005, os indicadores psicológicos estão presentes no objeto e nas 

conclusões da pesquisa. A fim de reconhecer no interior das práticas formativas mecanismos 

de poder-saber que produzem efeitos de verdade, a autora pretendeu dar visibilidade aos 

modos de subjetivação docentes quando atravessados por práticas e discursos sobre formação, 

em particular pelos discursos formativos delegados pela teoria crítica educacional. 

 
Nessa perspectiva, o domínio da formação será abordado como resultante de 
correlações de forças, marcadas por mecanismos de poder, discursos e jogos de 
verdade que naturalizam formas identitárias, de maneira a torná-las um imperativo 
aos professores (Tese 14, p. 2). 

 
Desta feita, antes de examinarmos empiricamente o dispositivo formativo por meio 
dos enunciados docentes, propomo-nos a retomar os projetos de “sujeito” nos quais 
esses discursos se fundamentam, reafirmando o quanto às concepções de sujeito, 
autoproclamadas em seus textos, estão cativas de um modo de pensamento 
antropológico substantivado e universal (Tese 14, p. 3).   

 
[...] Em particular, nossa atenção nesse trabalho está dirigida às possibilidades de 
subjetivação docente na atualidade que escapem dos modelos disponibilizados 
pelos discursos educacionais críticos relativos à formação (Tese 14, p. 21). 

 

Ao longo do trabalho verifica-se articulação entre o subjetivo – modos de subjetivação 

– e o objetivo – relações de poder – porque, segundo a autora, relações de poder também são 

modos de subjetivação. Dessa forma, o sujeito pensante, consciente e autônomo não é 

imanente à experiência formativa reflexiva, não é uma condição. A pesquisadora suspeita da 

crença apriorística de um sujeito reflexivo. Além disso, a formação não se circunscreve ao 

âmbito individual, pois o caráter do ofício docente é coletivo/público e as relações 

institucionalizadas são lócus privilegiados de tessitura de subjetividades. 

                                                
33 Lembramos que não foram encontradas informações sobre a autora da tese 14. Inferimos que tenha se 
graduado em Pedagogia, pois atuou como supervisora de ensino em uma secretaria municipal de educação. 
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 Fundamentada na perspectiva filosófica de Foucault, a autora considera que as 

relações de poder não possuem apenas a função de coibir e oprimir, elas formam identidades. 

Por isso, ainda que fale sobre um sujeito psicológico, também se refere a um sujeito 

epistemológico e ontológico. 

 

Como dito anteriormente, uma das principais contribuições do pensamento de 
Foucault foi a de ter explorado em suas pesquisas a relação entre poder e 
subjetividade, conduzindo-o, mais adiante, a valorar um tipo especial de luta 
(distinta das tradicionais), que se dirigem contra as formas de subjetivação, mais 
especificamente contra aquelas formas de poder-saber que fazem dos indivíduos 
sujeitos de determinada identidade (Tese 14, p. 37). 

 

 A partir das contribuições de Foucault, a autora propõe as seguintes perguntas de 

pesquisa: 

 

Nesse trabalho pretendemos, portanto, vislumbrar o que podem, no tempo presente, 
os professores em relação aos modelos identitários disponibilizados hoje nos 
discursos de práticas formativas. O que podem os professores quando situados em 
experiências subjetivantes que os amarram a uma configuração existencial 
determinada de uma vez por todas? (Tese 14, p. 40). 

 

Pretende responder: é possível constituir outros modos de subjetivação? 
 

[...] no tempo presente são possíveis modos de subjetivação docente para além dos 
códigos identitários difundidos pelos discursos sobre a formação docente que hoje 
investem esse acontecimento? (Tese 14, p. 61). 

 

Embora os modos de subjetivação se vinculem a uma dimensão psicológica, a análise 

sobre a maneira como eles se constituem e se modificam não inclui apenas elementos 

psíquicos e, novamente, ressaltamos que a autora opera tanto com o subjetivo quanto com o 

objetivo.  

 
No presente trabalho, nosso propósito será o de traçar um possível desenho do 
dispositivo de formação no âmbito escolar, tendo em vista dois focos de 
exploração: as estratégias de poder-saber, ou linhas de forças do dispositivo ligadas 
à constituição de subjetivações docentes no domínio da formação, e as formas de 
subjetivação nesse domínio que escapam dos modelos identitários suscitados no 
dispositivo (Tese 14, p. 102). 

 

 Ao examinar o enunciado de oito entrevistas com professores que giravam em torno 

de problematizações subjetivas e modelos de reconhecimento de si, a autora estabelece três 

modos de figurações de si: volátil, diligente e benemérito, a partir dos dados encontrados. Ou 

seja, ao contrário da tese 7, cujas categorias psíquicas foram dadas a priori e todos os 
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participantes foram enquadrados nelas, na tese 14, verifica-se que os modos de subjetivação 

surgem da empiria.  

 
Para esse modo de subjetivação [volátil], é preciso estar à frente de outros setores, 
disputar saberes, reavaliar permanentemente suas condições profissionais. 
Subjetividade que se deixou instalar numa onda social que apregoa o 
aperfeiçoamento contínuo das pessoas como condição para que as funções 
profissionais que exercem sejam credenciadas e associadas a um conjunto de 
qualificativos e competências. Atenção redobrada. Encargo de busca ininterrupta 
(Tese 14, p. 113). 
 
Buscar, aprender, mudar. O tempo não pára de se presentificar. Diligências 
incessantes, vigílias sem fim. Ocupação do presente do tempo: eis o imperativo das 
subjetividades amarradas a um pressuposto em que as transformações sobre si e 
sobre seu trabalho são submetidas diretamente à atualização e domínio constante de 
informações, em que as mudanças almejadas em si são cativas daquilo que se 
mostra já como mudança na vida social, mudança amarrada a saberes que vão 
atravessando sucessivamente a fuga do tempo (Tese 14, p. 125-126). 
 
Nos mesmos termos, aquilo que se pode entender como subjetividade docente em 
certo tempo e domínio cultural não é alguma coisa de irredutível, um fim acabado 
em si mesmo, mas um “meio” no qual o poder se infiltra e tange suas vontades. Daí 
não ser livre a vontade dessa subjetividade, mas um produto, um resultado marcado 
por jogos de forças (Tese 14, p. 154). 

 

 Destaca-se que as análises não se fazem apenas pela dimensão psicológica, já que a 

própria constituição do que é psicológico passa pelas relações de poder avaliadas.  

 

Aqui, ao situarmos o domínio formativo na qualidade de um dispositivo de poder, 
afastamo-nos, pois, de pensar a formação como uma prática social voltada 
essencialmente para suprir ou fazer realizar demandas e necessidades da condição 
docente das mais variadas ordens, passando, ao contrário, a tomá-la como uma 
representação de existência produzida historicamente no entrecruzamento de 
diferentes relações de forças. Deixamos, assim, de vislumbrar a idéia de formação 
como algo consensual na vida docente, com o fito de cotejar os tipos de poder e 
formas de saber que a possibilitam e a torna necessária no mundo contemporâneo 
(Tese 14, p. 63). 

 
São grandes os perigos que rondam os professores na atualidade. O auto-
reconhecimento ensejado nesses discursos, a constituição de uma certa consciência 
de si, pode atingir um tal grau de convicção – acompanhando Foucault, uma tal “lei 
de verdade” – , que a vivência docente passe a não só formular uma identidade fixa 
para o professor (tornando-o substantivado, portanto sujeito), mas também a 
“requerer” para si uma certa autodenominação, como se tratasse de uma sua 
vontade, livre e autônoma (Tese 14, p. 66). 

 

A autora conclui: 

 
No entanto, tais fissuras não se mostraram capazes de criar modos singulares de 
subjetividade na vida docente. São, antes, espasmos de incômodo provocando o 
poder; espasmos, a nosso ver, que podem tanto fustigar as estratégias de poder-
saber em exercício no dispositivo, sem contudo reverter a situação de 
predominância subjetiva em que se encontram os professores, quanto podem essas 
fissuras verem-se intensificadas. Como diria Foucault, elas podem seguir uma linha 
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de fuga, explodir numa diferença, operar novos riscos e lutas na vida presente. 
Exaltar, por fim, a vida como atividade criadora (Tese 14, p. 161). 

 

 A tese 14, assim como a tese 4, compõe o grupo das “outras vozes”, do outro discurso, 

das relações formativas entre Psicologia e preparação para o magistério. Possivelmente isso 

ocorra dadas algumas características do estudo: 1. o objeto de investigação contém dimensões 

subjetivas mas não se restringe a elas e 2. o referencial filosófico possibilita uma ampliação 

da análise para fatores sociais e políticos envolvidos na constituição de subjetividades. Mais 

do que isso, as concepções de educação e formação de professores, imbricadas nos dois 

aspectos levantados, localizam as problemáticas educacionais e pedagógicas no lugar onde 

devem estar: situadas social, cultural, histórica e politicamente. 

 

5.2 A síntese: a formação docente vista pela perspectiva psicológica 

 

Quanto à análise sobre os indicadores de aspectos e/ou dimensões psicológicas das 

teses que se fundamentam em referencial teórico semelhante, a partir dos dois grandes 

grupos, Psicanálise e Psicologia Histórico-Cultural, verificou-se que as pesquisas que se 

embasam na Psicanálise enfatizam as emoções e a afetividade e aquelas que recorrem à 

Psicologia Histórico-Cultural focalizam o desenvolvimento cognitivo, as chamadas funções 

psicológicas superiores.  

As temáticas de pesquisa, destacadas a partir dos indicadores anteriormente definidos, 

não se caracterizam como objetos de estudo da ciência psicológica, mas apresentam 

dimensões que podem ser consideradas psicológicas, na medida em que se referem a aspectos 

da subjetividade humana ou a processos cognitivos. Todavia, ainda que considerem tais 

aspectos na elaboração e desenvolvimento dos estudos, os autores, em sua maioria, 

originalmente formaram-se em disciplinas sem correlação direta com a Psicologia e seu 

principal intuito é analisar algum elemento educacional vinculado à formação de professores. 

A delimitação de um objeto de estudo nas teses que compuseram nossa amostra está 

relacionada, em geral, ao campo pedagógico, ou seja, já que todas as pesquisas foram 

desenvolvidas em um programa de Pós-graduação em Educação e estão vinculadas à 

formação de professores, a escolha da temática atrela-se a problemas educacionais, na maioria 

das vezes. No entanto, foram encontrados indicadores psicológicos no objeto ou nos objetivos 

das pesquisas, geralmente quando o autor cita questões relativas à subjetividade – como 

motivos, sentimentos, emoções, desejos, queixas etc. – ou quando se refere a processos 

cognitivos.  
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Isso significa que, não obstante o foco do pesquisador encontre-se em assuntos 

educacionais, a configuração de seu objeto de estudo envolve aspectos da educação atrelados 

a dimensões psicológicas, o que nos levou a indagar: a constituição de tais objetos só se 

efetiva com uma dimensão psicológica? Quais relações se estabelecem entre a Educação e a 

Psicologia quando da elaboração de objetos de pesquisa educacionais que apresentam 

aspectos psicológicos? 

 Essa tendência parece convergir com aquela verificada quando da análise dos 

referenciais teóricos, no que se refere a considerar o indivíduo e suas particularidades nas 

investigações, o que, naquele momento, caracterizamos como individualizante, pois o recurso 

às teorias psicológicas se deu de forma dogmática, enquadrando todos os sujeitos em 

determinados tipos psicológicos, além de permitir que questões psíquicas fossem colocadas 

no lugar das educacionais. 

 Este estudo considera relevante o encontro entre a Educação e a Psicologia, 

especialmente quando esta permite àquela compreender que os diferentes processos 

educativos e formativos não se resumem a um conjunto de técnicas e conteúdos, mas 

envolvem aspectos subjetivos conscientes ou não, proporcionando analisar a constituição e 

manutenção da irracionalidade. 

 Mas as aproximações entre Educação e Psicologia, quando se analisa os indicadores 

psicológicos das teses, apenas reafirmam a tendência a considerar os aspectos psíquicos 

supostamente imbricados na formação docente como mais importantes ou como a raiz dos 

fenômenos educacionais. A consciência, a subjetividade, o pensamento, o inconsciente 

tornam-se a origem e o destino das práticas formativas. 

 As análises até aqui desenvolvidas revelam que os estudos que compuseram nossa 

amostra não possibilitam superar a pseudoformação quando se produz conhecimento 

em/sobre formação de professores com o auxílio da Psicologia. Ao contrário, estamos a cada 

etapa acrescentando mais elementos que promovem processos pseudoformativos ao 

apresentarem dimensões psi como gênese e fim dos problemas pedagógicos. 

Com relação à metodologia descrita nas pesquisas, consideramos que a análise da 

própria prática e experimentos formativos não são métodos caracteristicamente psicológicos, 

mas envolvem dimensões dessa natureza, ao proporcionarem momentos introspectivos de 

reflexão sobre a atuação profissional docente, além de oferecerem, conforme os autores, a 

compreensão dos limites do professor quanto aos conteúdos que desconhece e às estratégias 

de ensino. A possibilidade de discutir em grupo os problemas e as possíveis soluções do 

trabalho pedagógico parece trazer conforto aos participantes que se identificam com as 
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dificuldades de seus parceiros, sentindo-se aliviados com relação às adversidades que 

enfrentam. 

Esse modo de conduzir pesquisas não é específico dos trabalhos aqui apresentados, 

nem de determinada perspectiva teórica, ainda que os estudos orientados pela Psicologia 

Histórico-Cultural tendam a se efetivar metodologicamente a partir de trabalhos com grupos 

de formação docente.  

Sabe-se que muitos projetos de formação de professores prevêem momentos coletivos 

de discussão. Uns organizados com base nas necessidades dos grupos, outros a partir de 

imposições institucionais. No caso específico das teses, não se tratou de determinação ou 

obrigação. Esperava-se que a experiência coletiva pudesse não apenas contribuir para o estudo 

da temática em foco, mas também como espaço de troca de sentimentos, frustrações, 

propostas bem sucedidas. 

Com isso, verifica-se que o procedimento de atividades em grupos para formação de 

professores tem sido bastante comum. Indagamos se a possibilidade de formar-se docente 

passa necessariamente por processos dessa natureza, ou seja, quais fatores estão envolvidos 

num trabalho de formação que se opõe à pseudoformação? Seria a apropriação de 

conhecimentos de modo coletivo? 

 No que se refere aos resultados/conclusões/considerações finais, verificamos que 

quase todas as pesquisas fazem uso de aspectos psicológicos quando analisam a formação ou 

as possíveis contribuições da Psicologia em processos formativos de professores. Em geral, 

ainda que os dados muitas vezes não sejam decorrentes dos estudos empíricos realizados, 

recomenda-se que o professor conheça, se aproprie ou considere fatores subjetivos e 

cognitivos no planejamento e execução das atividades pedagógicas, de tal modo que esses 

fatores apresentam-se como mais importantes ou no lugar das questões educacionais. 

 Produzir conhecimento científico em/sobre educação que aponte principalmente 

elementos psicológicos como responsáveis pelas mudanças ou resolução de problemas 

educacionais não pode ser compatível com experiências formativas. Dominar ou 

simplesmente conhecer as diferentes relações envolvidas nos fenômenos educacionais parece 

distante em uma realidade inerentemente anti-intelectual. Por outro lado, apresentar a 

Psicologia como a varinha de condão certamente não contribui para a crítica das cisões e 

desigualdades desta mesma realidade. 

Especificamente quando se analisa as teses dois dos grandes grupos – Psicanálise e 

Psicologia Histórico-Cultural – verifica-se que para aquelas de orientação psicanalítica, o 

desenvolvimento profissional docente ocorre quando são compreendidos seus aspectos 
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subjetivos e levadas em consideração as questões do inconsciente. Destaca-se a 

atemporalidade das dimensões psíquicas listadas pelo primeiro grupo, além do reducionismo 

psicológico encontrado na análise dos processos de formação de professores. Às 

características psicológicas são atribuídas as explicações sobre os problemas educacionais da 

preparação para o magistério e, consequentemente, individualiza-se o que não é do indivíduo. 

Já para os estudos fundamentados na Psicologia Histórico-Cultural, o desenvolvimento 

do professor só é possível quando se tem acesso aos conhecimentos que proporcionam 

avanços intelectuais, expressos no processo de tomada de consciência. O professor ensinaria 

melhor quando se tornasse mais consciente – geralmente quando tivesse acesso à Psicologia 

Histórico-Cultural – o que, por sua vez, promoveria o processo de conscientização dos alunos, 

levando à superação da alienação social.  

 Assim, o que a Psicologia Histórico-Cultural poderia oferecer à formação de 

professores, segundo as pesquisas analisadas, parece ser o estudo da própria teoria que diz que 

o desenvolvimento intelectual ou do pensamento teórico depende da apropriação de 

conhecimentos. Não identificamos uma característica propriamente psicológica nessa 

constatação. 

O que parece comum nos estudos analisados, tantos os pertencentes ao grupo da 

Psicanálise quanto aqueles que se localizam no conjunto da Psicologia Histórico-Cultural é o 

expansionismo de que fala Adorno (1991): as teses situam no indivíduo o que é próprio da 

Educação, fortalecendo o individualismo.  

No conjunto das pesquisas que se fundamentam na Psicanálise tal fato parece mais 

evidente, por exemplo, quando a autora da tese 1 indica que o comprometimento sócio-

ambiental de licenciandos em química depende do desenvolvimento do aparelho psíquico; ou 

ainda quando a autora da tese 7 explica os motivos que sustentam o professor na profissão a 

partir de quatro demandas psicológicas. A Psicanálise dá autoridade, ainda que a pesquisadora 

seja formada em física e não tenha se apropriado da teoria. O estudo aparentemente considera 

as dimensões individuais, mas é individualizante, porque todos os indivíduos se encaixam nas 

“demandas”, negando o próprio indivíduo. Além do mais, certamente, ações pedagógicas 

condizentes com a preservação ambiental, assim como manter-se professor a despeito das 

adversidades da profissão não podem ser explicados apenas por determinações psicológicas.  

A Psicologia, tal qual apresentada nessas teses, preenche a formação colocando-se no 

lugar das questões específicas da Educação e mostra-se como a possibilidade final de analisar 

o que não pode ser examinado exclusivamente por essa via. Desse modo, não contribui para a 

crítica à pseudoformação, pois tentando explicar o que não pode, impede que pesquisadores 
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da Educação reflitam sobre seus reais problemas. Como não dominam a ciência psicológica – 

já que não são psicólogos – podem se sentir confortáveis com explicações 

pseudopsicológicas, o que encerra o debate e a investigação sobre as verdadeiras demandas 

educacionais. 

Nesse sentido, nos deparamos com a seguinte questão: os pesquisadores desconhecem, 

na maioria dos casos, a Psicologia e a Psicanálise que apresentam e explicam fenômenos 

educacionais ou sociais pela Psicologia.  

Com relação ao grupo das pesquisas que têm como referência a Psicologia Histórico-

Cultural, pode soar estranha a afirmação de que elas também são individualizantes, já que, 

supostamente, buscam numa teoria que considera as questões históricas e culturais a base para 

a interpretação dos fenômenos psicológicos. No entanto, verificou-se, na amostra selecionada, 

que a melhoria da qualidade da educação e a consequente conscientização do professor e do 

aluno dependem da apropriação individual de conhecimentos de ambos. As mudanças sociais 

mais amplas também estão condicionadas à apropriação de conhecimento de cada indivíduo 

que frequenta a escola! 

Neste caso, parece haver similaridade com a crítica que Adorno (1991) faz a Parsons, 

por esse julgar que a diferença entre conceitos sociológicos e psicológicos é a de graus, que 

permite supor um superego médio que expresse diretamente a sociedade. Conforme o autor, 

Parsons é um representante característico da independência e separação do sistema social que 

é resultante das ações dos indivíduos.  

Se, por um lado, as teses que se estruturam a partir dessa referência teórica destacam 

as dimensões sociais na constituição da psique, por outro, ao limitarem a consciência à 

apropriação de conhecimentos psicológicos, esquecem-se do próprio indivíduo, por não 

perceberem que, uma vez constituído o psicológico, esse tem uma lógica própria, distinta da 

lógica social, à qual a psicanálise, segundo Adorno (1991), oferece instrumentos importantes 

para a interpretação. 

Em síntese, nos dois grandes grupos mencionados, a análise sobre a formação docente 

é feita com base em dimensões ou aspectos psicológicos, como se eles fossem suficientes não 

apenas para explicar os problemas dos processos formativos, como também para soluciona-

los. Assim, nesta amostra, as relações entre Educação e Psicologia não apresentam elementos 

que permitam a crítica da pseudoformação, já que os reducionismos psicológicos destacados – 

ainda que se manifestem de diferentes maneiras – a promovem. 

Ressalta-se que este estudo não se caracteriza como uma análise sobre a Psicanálise ou 

sobre a Psicologia Histórico-Cultural. Trata-se do exame sobre como pesquisadores da 
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Educação produzem conhecimento educacional a partir do uso de autores, conceitos ou teorias 

psicológicas. Por isso, não podemos afirmar que os dados encontrados se referem às teorias, 

mesmo porque, na maioria das teses consultadas, identificou-se apenas fragmento de teoria. 

Essas características parecem estar de acordo com um modelo de formação docente, inclusive 

no âmbito da pós-graduação. 

Tais considerações coadunam-se com as exceções apontadas. Outras relações entre 

formação de professores e a Psicologia foram identificadas nas teses 4 (sem referencial 

teórico), 14 (que se fundamenta na perspectiva filosófica de Foucault) e 16 (que menciona 

Vigostski, dentro de um conjunto de referências sociais e políticas). Por isso, elementos de 

crítica à pseudoformação não parecem estar relacionados a uma teoria psicológica específica, 

como advogam alguns autores convictos. A possibilidade de produção de conhecimento 

científico em/sobre formação de professores em sua relação com a Psicologia de forma a 

garantir experiências intelectuais parece mais voltada a uma concepção de educação que não 

se limita a dimensões psicológicas. 

As pesquisas do programa de pós-graduação selecionado podem representar uma 

tendência ideológica de analisar os problemas educacionais a partir e por meio da Psicologia. 

Evidentemente, a FEUSP é apenas uma referência, mas essa tendência poderá ser encontrada 

em outros programas, já que a formação não é apartada da sociedade. 
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5 VESTINDO OS ÓCULOS DA CONTRADIÇÃO: UMA POSSIBILIDADE DE 

OLHAR PSICOLÓGICO NOS PROCESSOS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

 Toda pesquisa parte, sem dúvida, da experiência profissional de seu autor. Algumas se 

limitam à prática de quem a produz, como alguns exemplos que citamos quando da análise 

das teses que compuseram nossa amostra. O que motivou este trabalho foi, decerto, a 

docência em cursos de Pedagogia ministrando disciplinas de Psicologia da Educação como 

também aquelas relacionadas à metodologia científica, nas quais se discute a produção de 

conhecimento em/sobre educação, especialmente a partir do olhar pedagógico. 

 Ainda que nossa formação inicial tenha ocorrido em um curso de Psicologia, nosso 

caminho profissional sempre esteve atrelado às relações entre Psicologia e Educação. Ao 

longo dos anos, passamos a questionar não apenas o conteúdo ensinado, mas esse caráter de 

essencialidade do conhecimento psicológico a quem pretende ser educador.  

 No encontro com diversos alunos, verificamos que, na maioria das vezes, os saberes 

psi os deslocam do foco, os desviam de sua principal tarefa e fornecem subterfúgios para 

explicar a suposta incompetência dos alunos e suas próprias dificuldades para ensinar. Mas, 

mais do que isso, a Psicologia, em nossa experiência profissional, parece descaracterizar o 

próprio ato de ensino.  

 Os conhecimentos sobre desenvolvimento infantil, personalidade, motivação, 

aprendizagem, seriam os principais fundamentos da educação, tal como proposto por 

Lourenço Filho ao definir as bases dos métodos pedagógicos na chamada escola nova, no 

início do século XX? Deve a Psicologia caminhar a par e passo com os processos formativos 

de professores para explicar o que se ensina, como se ensina, quem se ensina e por que não se 

ensina? 

 Ao iniciar este estudo, partimos da premissa de que a Psicologia poderia certamente 

oferecer contribuições à Pedagogia, especialmente à formação de professores. No entanto, 

ressaltamos que os fenômenos educacionais não podem se circunscrever à dimensão psíquica. 

Como instância social, a educação deve ser compreendida em sua complexidade. 

 Considerando a afirmação de Adorno (2004) de que a crise da formação cultural não é 

apenas objeto da pedagogia, nem pode se restringir à sociologia, analisamos que tampouco 

pode ser “solucionada” pela Psicologia. 

Ainda conforme o autor, se as reformas pedagógicas, embora indispensáveis, não 

trazem mudanças substanciais, não podemos crer que uma teoria psicológica dê conta de 

explicar e modificar os males que afetam a formação de professores. Além do mais,  enfatizar 
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apenas o aspecto do conhecimento psicológico como condição de superar os problemas 

formativos reforça o isolamento da escola, ou seja, mantém as questões extrapedagógicas do 

“outro lado do muro”. 

Assim, nos detivemos na análise do conhecimento científico sobre formação docente 

produzido em um programa de pós-graduação em Educação. Ainda que os saberes 

psicológicos sobre educação também se desenvolvam em programas de pós-graduação em 

Psicologia, optamos por aqueles que, em tese, originam-se e se atêm aos fenômenos 

propriamente educacionais. Do mesmo modo, poderíamos escolher o exame sobre a 

Psicologia ensinada nas licenciaturas, mas diversos trabalhos têm enfatizado o aspecto 

curricular e as concepções de professores e alunos sobre a Psicologia ensinada e a Psicologia 

desejada. 

Por isso, pretendíamos verificar quais relações são estabelecidas entre a Psicologia e a 

formação de professores nos conhecimentos científicos sobre Educação, já que, supostamente, 

nesse caso, os autores partiriam de questões propriamente pedagógicas ao elaborarem suas 

pesquisas. Nossa principal finalidade era investigar de que forma as relações entre Psicologia 

e Pedagogia expressas na produção de conhecimento poderiam contribuir para a crítica da 

pseudoformação própria dos processos formativos da sociedade administrada, da ideologia da 

racionalidade tecnológica. 

Foram analisadas 17 teses de doutorado defendidas no Programa de Pós-Graduação 

em Educação da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, desde sua origem, em 

1967, até 2010. Como explicitado anteriormente, o primeiro estudo que aborda nossa temática 

de interesse foi desenvolvido apenas em 1988. 

Embora tenhamos detectado o predomínio de duas correntes psicológicas como 

fundamento das pesquisas, a Psicanálise e a Psicologia Histórico-Cultural, concluímos que as 

possibilidades de crítica à pseudoformação não se estruturam a partir das bases teóricas 

apresentadas, mas principalmente por meio da concepção de educação que permeia as 

investigações e o trabalho de seus autores. 

Por isso, destacamos que reflexões isoladas sobre os fatores sociais ou sobre os fatores 

psicológicos nos processos de formação docente podem ser mais uma expressão da 

pseudoformação. Se, na definição de Adorno (2004), formação seria a cultura segundo o 

aspecto de sua apropriação subjetiva, não é possível considerá-la apenas a partir de uma 

dimensão  psicológica, já que apropriação subjetiva se dá na tensão entre objetividade e 

subjetividade. Além disso, há de se considerar o duplo caráter da cultura: ao mesmo tempo 
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que remete à sociedade, intermedeia a sociedade e a apropriação subjetiva que se faz dela e 

que, no momento atual, configura-se como pseudoformação. 

Se na formação de professores considera-se que as questões psicológicas são 

suficientes para explicá-la, bem como para transformar a educação como um todo, temos 

pseudoformação. Esse tipo de formação, na qual não se discute nada além das dimensões 

psicológicas, ou nada além de um objeto de pesquisa restrito, conformando-se à realidade 

extrapedagógica, torna-se adaptação. 

A Psicologia apresenta-se, nas teses analisadas, como categorias pré-fixadas, 

colocando-se em contradição com o próprio sentido de formação: o ensino é bem sucedido 

quando o professor domina certa teoria ou conteúdo psicológico. 

Formação também não é mera apropriação de bens culturais, pois isso perpetua a 

separação corpo x espírito, mantém a superioridade do espírito em relação à natureza, como 

se cultura fosse apenas liberdade ou consciência intelectual. Verificamos, em vários trabalhos, 

que a conscientização é meta dos processos formativos, sendo que a consciência ora se refere 

a um fenômeno quase espontâneo e natural e ora diz respeito à mera apropriação intelectual. 

Numa relação mecanicista, alguns pesquisadores consideram que acesso aos conhecimentos, 

especialmente psicológicos, promoverá mudanças nos espaços educativos, porque o professor 

se conscientizou.  

Parece que se mantém, como ressaltado antes, o ideal burguês, destacado por Adorno 

(2004), para uma sociedade autônoma: quando mais lúcido o singular, mais lúcida a 

totalidade, ainda que, nesse caso, o autor se refira à formação clássica. Como se, ao se 

apropriar das referências psicológicas, o professor se desenvolvesse intelectualmente e isso 

gerasse o desenvolvimento intelectual dos alunos. Além disso, predomina um modelo liberal 

de cada um formado por si mesmo, isto é, o professor responsável por sua própria formação. 

Em alguns materiais examinados, temos a relação: professor consciente gera conscientização 

em seus alunos, de tal modo que a formação do professor seria irradiada para o educando, 

embora a consciência se limite à apropriação de certa teoria psicológica, em total 

desconsideração aos fatores objetivos que determinam os processos de formação da 

consciência. 

As teses concebem que o desenvolvimento intelectual pode ser atingido numa 

sociedade desigual por natureza. Se em sua constituição é desigual, como poderá ser igual a 

partir unicamente da posse de certo conhecimento psicológico ou da dependência de uma 

interpretação psíquica para o que não é do âmbito psi? A formação cultural, expressa nos 

processos formativos descritos nas pesquisas, também não pode dar aos homens aquilo que a 
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sociedade lhes recusa (ADORNO, 2004). Nesse sentido, o conhecimento psicológico na 

produção de conhecimento científico sobre formação de professores constitui-se apenas como 

mais uma forma de adaptação, já que o ideal de formação contém em si a pseudoformação.  

Vale lembrar que formação, conforme assinala Adorno (2004), requer condições para 

uma apropriação viva dos bens culturais, pois a formação cultural, como assinalado 

anteriormente, pressupõe relações vivas com um sujeito vivo.  

Embora, a maioria das teses tenda a considerar o sujeito e a valorizá-lo, destacando as 

funções psíquicas como mais importantes para o desenvolvimento profissional, o sujeito que 

se pretendia resgatar é desconsiderado quando não se leva em conta que outra forma de 

atuação pedagógica não depende exclusivamente daquilo que se ensinou ao futuro professor. 

Superdimensionando o processo formativo como principal aspecto para transformar os 

problemas educacionais a partir da transmissão de conteúdos julgados significativos, que se 

apóiam em referências psicológicas, o sujeito parece não ter possibilidades de individuação e, 

portanto, de emancipar-se.  Se se fala de uma consciência ou conscientização a partir apenas 

da apropriação de conhecimentos, tem-se uma consciência que é afetada apenas 

objetivamente. Descarta-se, paradoxalmente, a subjetividade tão enfatizada em várias 

pesquisas. 

Como tornar-se autor se a formação confina-se ao âmbito psicológico? Como 

aproximar-se do sentido amplo de uma formação cultural se os momentos de diferenciação 

são eliminados numa perspectiva psicologista de análise dos fenômenos educacionais que se 

tecem nas contradições objetivas? Há possibilidade de diferenciação quando se estabelecem 

tipos psicológicos fixos para interpretar fenômenos como a educação ambiental ou os motivos 

que levam os professores a permaneceram na docência, ou ainda quando se estabelece certa 

teoria psicológica como mais apropriada ao trabalho do professor? 

Aquela incapacidade atribuída ao professor, embora seja um acadêmico, como 

destacado por Adorno (2003d), parece se perpetuar com a Psicologia que se apresenta na 

produção científica analisada. Tais elementos formativos contribuem para fortalecer a 

reificação da consciência que deveria ser eliminada pela formação.  

Como, então, a Psicologia em sua relação com a formação de professores poderia 

contribuir para a crítica à pseudoformação? 

 Consideramos que apenas uma Psicologia da e para a contradição possa trazer 

subsídios significativos à preparação para o magistério. Essa Psicologia não se restringe ao 

ensino de perspectivas teóricas como a salvação do professor, tampouco pode estar vinculada 

aos reducionismos característicos das pesquisas analisadas. Em nossa avaliação, as questões 
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educacionais e pedagógicas devem ser as principais fontes de análise daqueles que pretendem 

olhar a escola e a formação de professores com os ‘óculos’ da Psicologia. Devem, porém, 

estar cientes que seus ‘óculos’ são limitados e que a complexidade de fenômenos sociais não 

pode reduzir-se a uma perspectiva subjetivista. 

 Finalizamos com as contribuições de Adorno, para quem a contradição é inerente aos 

processos sociais e psicológicos e cujas palavras podem indicar um caminho possível de 

relação entre a Psicologia e a formação de professores, quando se consideram os reais e mais 

urgentes problemas que devem ser enfrentados pela escola se pretendemos nos aproximar de 

um ideal formativo: 

 
 

[...] Mas não se deve esquecer que a chave da transformação decisiva reside na 
sociedade e em sua relação com a escola. Contudo, neste plano, a escola não é 
apenas objeto. A minha geração vivenciou o retrocesso da humanidade à barbárie, 
em seu sentido literal, indescritível e verdadeiro. Está é uma situação em que se 
revela o fracasso de todas aquelas configurações para as quais vale a escola. 
Enquanto a sociedade gerar a barbárie a partir de si mesma, a escola tem apenas 
condições mínimas de resistir a isto. Mas se a barbárie, a terrível sombra sobre a 
nossa existência, é justamente o contrário da formação cultural, então a 
desbarbarização das pessoas individualmente é muito importante. A 
desbarbarização da humanidade é o pressuposto imediato da sobrevivência. Este 
deve ser o objetivo da escola, por mais restritos que sejam seus alcances e suas 
possibilidades. E para isto ela precisa libertar-se dos tabus, sob cuja pressão se 
reproduz a barbárie. O pathos da escola hoje, a sua seriedade moral, está em que, 
no âmbito do existente, somente ela pode apontar para a desbarbarização da 
humanidade, na medida em que se conscientiza disto. Com barbárie não me refiro 
aos Beatles, embora o culto aos mesmos faça parte dela, mas sim ao extremismo: o 
preconceito delirante, a opressão, o genocídio e a tortura; não deve haver dúvidas 
quanto a isto. Na situação mundial vigente, em que ao menos por hora não se 
vislumbram outras possibilidades mais abrangentes, é preciso contrapor-se à 
barbárie principalmente na escola. Por isto, apesar de todos os argumentos em 
contrário no plano das teorias sociais, é tão importante do ponto de vista da 
sociedade que a escola cumpra sua função, ajudando, que se conscientize do pesado 
legado de representações que carrega consigo (ADORNO, 2003d, grifo do autor, p. 
116-117). 
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