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RESUMO 

Esta dissertação teve como objetivo geral, contribuir 

na reflexão da Educação enquanto prãtica de libertação. 

A problemãtica colocada envolve as implicações para a 

prãxis pol1tico-pedagõgica do professor no processo de en

sino, que decorrem da forma como o professor expressa, na 

atuação pedagÕgica, as relações entre a prãtica e a teoria. 

A partir dos dois projetos para o conjunto da socieda

de transformador e conservador - situei o contexto global 

da problemãtica, recuperando e elaborando anãlises que es

tabelecem as relações entre a sociedade, o sistema educacio

nal, as concepções e tendências da Educação, o papel do pro

fessor e as frentes de luta. 

O procedimento posterior foi a elaboração de um estudo 

de campo. Selecionei duas universidades, o curso de Pedago

g i a e a s di s c i p 1 i na s de P s i c o 1 o g i a Edu c a c i o na 1 . No to ta 1 , ob

servei e analisei a ação pedagõgica de quatro professores, 

em quatro diferentes disciplinas, durante 85 horas/aula. 
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A coleta de dados centrou-se nos seguintes aspectos: 

planejamento, i-ntrodução da disciplina, seleção de conteúdo, 

avaliação, metodo de trabalho, tecnicas aplicadas, atitudes 

dos alunos, relação entre professor e aluno e direção da di

nâmica dos trabalhos. 

No procedimento de anãlise dos dados, refleti sobre as 

concepções educacionais expressas na prãti ca pedagÕgica (ban

cãria e libertadora) e nas suas relações com o proj~to po-

11tico-pedagÕgico e o projeto pol1tico global para o conjun

to da sociedade. 

A segui r, centrei a anãl i se no processo de. conhecimento. 

Verifiquei que seguia duas perspectivas bãsicas: a de cons

trução/reconstrução e a de transmissão/reprodução. Esta ul

tima realizava o movimento reflexivo que ia do teõrico para 

o teõrico e do teõrico para o prãtico. A primeir~, de forma 

diversa, seguia a lÕgica prãtica-teoria-prãtica. A partirdes

tes, inferi um quarto movimento poss1vel que ia da prãtica 

para a prãtica. 

Ao reflefir sobre a relação entre o processo de conhe

cimento e o projeto pol1tico-pedagÕgico, constatei•que a pers

pectiva, na linha da construção e reconstrução, e transfor

madora. 

Ao verificar as implicações do processo de conhecimen

to, na perspectiva de construção, para ó ensino da Psicolo-
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gia Educacional, inferi que tais implicações sao general i-

ziveis para o processo de ensino. 

A principal conclusão a que chego, no final do estudo, 

e de que hi a necessidade da formulação, por parte dos pro

fessores, de uma estratégia pol1tico~pedagõgica, que tenha 

c o mo c e n t r o a c o n c e p ç ã o me to do l õ g i c a d e e n s i n o , n o rt e a da p e

la lÕgica prãtica-teoria-prãtica. 

HIWLIOTEC.Ji. !:>ETQRl.tl., IJ:i: i':.:iJIJCAQÃO 
FACULDAOE llll~ n1\1C~CÀfl .• u.:"'"(H'> . 



ABSTRACT 

The general of this paper isto provide some aid to the 

discussion of Education as a practice for liberation. 

The set of problems presented here, comprises implications 

for teachers' political-pedagogical "prãxis" whichdependon 

the way they express relationschips between practice and 

theory through their pedagogical actuation. 

Startin from both projects - transformative and the 

conservative ones to the society as a whole, we·have described 

the general context of that set, in arder to recover and work 

up analyses which could establish relationschips among society, 

educational system, concepts and tendencies in education~ 

teacher's role,s and "struggle fronts". 

The next procedure was to elaborate a field study. We 

have selected two universities, the pedagogy college and courses 

of Educational Psichology. In this way we could observe and 

analyse the pedagogical action of four ·teachers ·in four 

different courses during 85 hours of class. 
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We have data collection on the following aspects: :planning, 

introduction to the course, content selection, evaluation, 

methods, techniques, students' atti tudes, relationship-between 

teacher and students, and management of activities dynamic. 

In the phase of data analysi s, we have examined educational 

concepts expressed through pedagogical practice (conservativ.e 

or transformative) and througt its relationships with the 

po1itical-pedagogical project and the global political project 

to the society as a whole. 

A f te rw a r d s , w e h a v e f o cu s e d o u r a na 1 y s i s o n t h e p r o c e s s 

of knowledge, and verified it follows tho basic perspect:ives: 

one of building/re-building, and one of transmiss:ion/reproduction. 

The latter refers to a reflexive movement fnom theorytowards 

theory and then from theory to practice. 

Unlikely, the first one follows a "practice-theory-practice" 

logic. From both movements, we have been led to the fourth 

movement one from practice to practice. 

B y a n a 1 y 's i n g t h e r e 1 a t i o n s h i p b e t,w e e n t h e p r o c e s s . o f 

knowledge and the po1itica1-pedagogica1 project, we cou1d 

veri fy that the "Building/re-building" perspective is transfonnative. 

By ver i fyi ng knowl edge proces s imp1ications from "building" 

viewpoint for Educational Psychology teaching, we could infer 

such implications are extensive to teaching process. 
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Our main conclusion is the need of structuring a political

pedagogical strategy- by teachers-based on the methodological 

concept of teaching and by 11 practice-theory-pratice 11 logic. 



INTRODUCAO 

11 A que.6:tã.o de .6abeJt .6 e c.abe ao pen.6amen:to hu

mano uma veJtdade obje:t~va não ~ uma que.6:tã.o 

:teÕJt~c.a, ma.6 pJtâ.:t~c.a. E na pJtâ.:t~c.a que o ho

mem deve demon.6:tJtaJt a veJtdade, Ltdo e, a Jtea

l~dade e o podeJt, o c.aJtâ.:teJt :teJtJteno do .6eu 

pen.6amen:to. A d~.6pu:ta .6obJte a Jteal~dade ou 

nã.o-Jteal~dade do pen.õamen:to ~.6olado da pJtâ.x~.6 
- - . ,1 e uma que.6:tã.o puJtamen:te e.6c.ola.6:t~c.a. 

O presente estudo tem sua origem na minha pr6pria pra

tica enquanto aluna e, tambem, enquanto professora. r a par

tir da reflexão sobre ela, que posso situar três inquieta-

ções que desencadearam o seu nascimento. 

A pri,meira inquietação diz respeito ã identidade que 

podemos constatar entre o Ensino da Psicologia Educacional e 

o Paradigma da Pedagogia Liberal 2 , que se caracteriza como 

Ma r x I E n g e 1 s . }2 I de o 1 o g i a A 1 em ã . Sã o P a u 1 o , H u c i te c , 1984 , .· • 
p. 1 2. 

2 Libâneo, Jose Carlos. Democratização da.escola publica. São 
Paulo, 1985. O autor subdivide a Pedãgog1a Liberal nas 
seguintes versões: Pedagogia Tradicional, Nova e Tecni
cista. p. 116. 
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nao cr1ti co e nos apresenta uma concepçao de Educação neutra, 

porque, nas relações que estabelece entre o Sistema Educacio

nal e a Sociedade, não considera os condicionantes "sacio-es

truturais na Educação. 

A segunda preocupaçao diz respeito ao "sossego" dos pro

fessores que formam professores- ate mesmo de alguns que se 

consideram cr1ticos- com relação ao distanciamento que exis

te entre o Ensino da Psicologia Educacional e o cotidiano da 

Escola. As inquietações dos alunos-professores e ou futuros 

professores parecem não constituir desafio e a parafernãlia 

de teorias continuam a desfilar al~atoriamente como verdades 

cristalizadas. t como se, a partir do somatõrio das parcelas 

de "verdades" de cada uma das teorias, pudéssemos diagnosti

ca r e t r a t a r o s " p r o b 1 em a s " e d u c a c i o n a i s c o m o s q u a i s no s d e

frontamos cotidianamente, no exerc1cio da prãtica pedagõgi-

ca. 

A te r c e i r a preocupa ç a o di z r e s p e i to ã n e c e s si da de de in

serirmos o Ensino da Psicologia Educacional para professores 

em formação, num processo histõrico de libertacão do homem. 

Ou. simolesmente. desencadearmos um Ensino da Psicologia Edu

cacional comprometido com os interesses da classe trabalha

dora, que se revela, como tal, não apenas teoricamente, mas 

no ato de acontecer. Como jã dizia Marx 3 , o que acredito nao 

podermos esque~er, o "educada~ p~eci6a 6e~ educado". 

3 III Tese sobre Fuerbach. Obra citada, p. 12. 
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Deste modo~ meu estudo pretende ser uma contribuição a 

Educação enquanto prãtica de libertação. 



1 - ElEMENTOS DO CONTEXTO GlOBAl DA PROBlEM~TICA 

1.1 - Pressupostoa Teóricos Gerais 

A prãtica e a literatura têm demonstrado que as diferen

tes anãlises e conclusões a respeito da realidade estão re-

lacionadas, quer se tenha consciência ou não, com a 11 Cosmovi-

são,. (vi são de mundo), com a 11 antropovisão 11 (vi são de homem) e 

com a 11 SÕciovisão 11 (visão de sociedade) do autor. O Conjunto 

destas visões e um dos determinantes de suas convicções, postu-

ra e ideologia, bem como da direção do seu trabalho. 

Assumindo o componente politico de todo o trabalho in

telectual, torno explicito alguns dos pressupostos que irão 

permear toda a dissertação: 

11 Á pe..6qu.i..6a c.i.e.n.:t.Zf;i.c.a ê .6e.mp!te. ap!te.e.n.6ao de. 

u.ma .:to.:tali.da.de. viva, em mavi.me.n.:to, qu.e. .:tem h-<4-

.:toJti.c.i.dade.. PaJt.:tan.:ta, 0.6 c.onhe.c.i.me.n.:to.6 qu.e. 

.6 e ap!te..6 e n.:tam c. o mo e..6 pa c o .6 i.-6 olado.6 de.vVtã.o .6 ett 

apJte.e.ndi.do.6 no p!toc.e..6.6o de. i.nve..6.:ti.gac.ão c.on

c.Jte..:ta. e Jte.me..:ti.do.6 a u.m p!toc.e..6.6o de. Jte.6le.xão 

qu.e. bu..6c.a .6u.a gêne..6e. c.on.6.:ti..:tu..:ti.va e .6u.a na-
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.t UJL e_ Z a."~ 

-A metodologia e a lÕgica interna que perpassa todo pro-

cesso de trabalho, dando-lhe "c.oe.Jtên.c.ia. in..te.Jtn.a., ~.>e.n..tido e_ 

pe.Jt~.>pe.c.~iva." 5 , cuja especificidade, neste caso, e a de ser 

a construção de um determinado conhecimento "que. deve_ t,e.Jt ne.a.-

.tiza.do pa.Jta. .6e. a.pnopJtia.Jt c.Jti.tic.a.me.n..te. da. Jte.a..tida.de_ e_ .tJta.n..66o-'L

mii-.ta.". 6 

-Os conhecimentos decorrem da prãtica social. 

- A teoria tem uma dupla função: permitir que se conhe

ça cientificamente a realidade e servir de guia para uma ação 

transformadora. 

- A prãtica social e critêrio da verdade em dois senti

dos: do conhecimento construido e da prõpria prãtica dos que 

se propõem a participar, ou jã o fazem, do processo de cons-

trução do conhecimento. 

4 GOHN, M. da G. A pesquisa nas Ciências Sociais: conside-
rações metodológicas, Cadernos CEDES, Campinas, (12):18, 
outubro de 1984. 

5 JARA, Oscar. Concepção Dialêtica da Educação Popular,CEPIS, 
1985, p. 9. 

6 JARA, Oscar. In: BRANDAO, Carlos (Org.) Lições da Nicarã
~: ~experiência~ esperança. São Paulo, 1985, p.98. 
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-A realidade social e dinâmica, contraditória, constru1-

da pelos homens, e um determinado momento histõrico e resul

tado do processo de suas configurações históricas, embora se 

apresente de uma forma qualitativamente nova. 

- Para apreender a realidade educacional, e necessãrio 

ir alem da sua aparência exterior, compreender e explicar o 

sistema de relações que não são dados ã observação imediata. 

- A realidade educacional e a estrutura social parte 

e todo relacionam-se dinamicamente. Deste modo, para o co-

nhecimento da realidade educacional, a apreensão das princi

pais relações entre educação e sociedade tornam-se imprescin

d1veis. 

- Na estrutura social, temos a instância infra-estrutural 

e a superestrutural. A instância infra-estrutural, em um de

terminado momento histõrico, de uma determinada sociedade, 

institui a superestrutura. A localização da realidade educa

cional na instância institu1da e a compreensão das principais 

inter-relações que ela estabelece no interior da superestru

tura e com a infra-estrutura, tornam-se fundamentais para o 

seu conhecimento. 

-{>-- Em uma sociedade cujo modo de produção e o capitalis-

ta, as relações de produção e as relações sociais sao rela

ções de exploração e de dominação. Nesta sociedade, a educa-
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çao, enquanto prãtica de libertação, juntamente com a prãti-

ca de libertação de outros movimentos, instituições e orga

nizações, ~ participante da luta pela transformação das es-

truturas econômica, social, po11tica e cultural. 

l. 2- Aspectos do Contexto Geral do Estudo 

O contexto maior do nosso estudo e o contexto da nossa 

sociedade brasileira. 

Segundo o materialismo histõrico 7 , o modo de produção, is-

to~. o processo de produção dos bens materiais, determina o 

regime de propriedade dos me i os de produção que, por. sua vez, 

caracterizam as relações de produção que formam a base eco

nômica do regime social na sua totalidade. 

Desta maneira, o modo de produção constitui a forma prin-

cipal de desenvolvimento social. Assim, todas as relações 

estabelecidas pelos homens - com outros homens e com a natu-

reza- são induzidas a se processarem da forma como se pro

cessam, e não de outra, devido ã forma como a sociedade estã 

economicamente organizada. 

7 BESSE & Cavening. Politzer: princ1pios fundamentais da fi
losofia. São Paulo, Hemus, p. 213-81. 
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Sobre a base econômica constrõi-se a superestrutura- ins-

tincias: a jurldico-pol1tica e a ideolÕgica ·que refletem 

as relações de produção dominantes, mas das quais mantêm uma 

relativa autonomia. O sistema educacional situa-se na super-

estrutura. 

Nosso pals caracteriza-se por ser dependente desde a sua 

formação e, a partir de 1964, cada vez mais se configura co-

mo sendo uma sociedade capitalista, monopolista e dependeme. 

O termo "capitalista" refere-se ao modo de produção, o 

que quer dizer que, no Bras i 1, hã a propriedade privada dos 

meios de produção. O termo "monopolista" refere-se ã concen

tração, no interior da nossa sociedade, dos meios de produ-

çao nas mãos de poucos, o que equivale a dizer que as rela-

ções de produção e as relações sociais são relações de explo-

ração/dominação. O termo "dependente" refere-se ã vinculação 

econômica, polltica, social e cultural do Brasil com o siste-

ma capitalista mundial que o explora e domina. 

Portanto, vivemos e convivemos numa sociedade marcada por 

profundas contradições, dividida em classes, que tem como maior 

valor o capital, onde a obtenção de mais-valia e o fim Ülti

m o e a ex p 1 o ração da f orça de t r aba 1 h o , a garanti a do seu a c li-

mula. 

A classe possuidora dos meios de produção, em ultima ins

t i n c i a , d a r i q u e z a , e i g u a 1 me n te de te n to r a d o p o d e r po n ti c o . 
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Utilizando-se dos meios de comunicação social, atrelando o 

sindicato ao Estado, criando o Serviço Nacional de Informa

ções (SNI), reprimindo manifestações das massas, consideran

do as greves inconstitucionais, tendo as forças armadas ao seu 

lado, esta classe mascara a reaiidade, veicula a sua ideolo

gia, mantem o povo alienado e garante a manutenção da estru

tura capitalista. 

Enfim, no Brasil, pais de aproximadamente 140 milhões de 

habitantes, alguns poucos têm, no plano econômico, riqueza; 

no plano politico, poder; no plano cultural, saber e no pla

no social, condições materiais para viver dignamente ali

mentação, saúde, moradia, e lazer. 

1. 3- Funções Sociais do Sistema Educacional 

O que escrevemos acima tem por finalidade situar o sis

tema educacional como algo que se constitui a partir de uma 

totalidade social determinada e que, inserido na totalidade 

que o instituiu, cumpre, nela, uma função social. 

Devemos considerar, ainda, que as funções sociais atri

buidas ao sistema educacional estão subordinadas ã orientação 

paradigmãtica e ã metodologia utilizada pelo autor. Oque equi

vale a dizer que os pressupostos subjacentes ao modo como se 

explicam as relações entre o sistema educacional e a socie

dade, as relações no interior do próprio sistema educacional 

ou a forma como se aborda a questão do poder, curriculo, mar-
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ginalidade escolar, aprendizagem, ensino ... ' estão direta-

mente r e 1 acionados c o m os p r;. n c 1 p i os f i 1 os õ f i c os- s o c i a i s e 

com a metodologia utilizada. 

Na investigação da forma como o sistema educacional se 

relaciona com a sociedade, no que diz respeito ã função que 

nela cumpre, nos deparamos com maneiras contraditõrias da ex-

plicação. 

A literatura 8 nos aponta para, basicamente, três formas 

de abordar as funções do sistema educacional. O critêrio bã

si co que diferencia as di f e rentes abordagens ê a compreensao, 

interpretação e explicação que cada uma delas faz do Capita

lismo na histõria da sociedade humana e o mêtodo com o qual 

ê realizada a analise da realidade. 

Para os conservador~s~ ha a aceitação da organização da 

-sociedade capitalista como algo dado, isto e, natural, esta-

belecido e imutãvel. No entanto, ao mesmo tempo que negam a 

mudança do modo de produção, aceitam que a sociedade estã em 

constante mudança na instância superestrutural. Em função dis-

so, os conservadores, acompanhando a dinâmica do movimento so-

c i a 1 ao 1 ongo do tempo, mudam, aparentemente, a atribuição con-

8 Para citar alguns: Rossi (1980), Ponce (1981), Sarup (1980), 
Giroux (1983), Cunha (1979), Saviani (1983). 
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ferida ao sistema educacional. 

Um bom exemplo para o que acabamos de escrever, é a pas

sagem da visão conservadora tradicional para a visão liberal, 

a que Rossi chamou de a "modernização do conservadorismo", o 

que demonstra que, na prãtica conservadora, hi uma mudança nas 

titicas, mas não na estratégia. 

Esta capacidade de mudar aparentemente, acompanhando a 

dinâmica do movimento social, tem assegurado aos conservado

res, um sistema educacional que cumpra a função para a qual 

foi institu1do. 

Assim, temos ainda um sistema educacional que continua 

formando homens e mulheres de bom carãter, bons cidadãos, com 

princlpios morais fortes, sibios cumpridores de suas respon

sabilidades sociais, de acordo com sua origem de classe e, co

mo não podia deixar de ser, com uma profissão para que pos

sam contribuir com o bem comum, assumindo o "seu lugar" na 

sociedade. 

Na verdade, bons meninos e meninas! Eles entram e saem 

da escola acreditando ainda mais que as desigualdades sociais 

existentes são naturais e que somente a custo de muitoesfor

ço e trabalho individual pode-se chegar a conquistar "um lu

gar ao sol". Acreditam que a di vi são entre pobres e ricos, su

periores e inferiores e leg1tima, e continuam atribuindo a 

Deus, ã sorte, ao destino, ã preguiça e ã pouca vontade de tra-
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balho, o fato de serem os desfavorecidos. 

Fazendo uma cr1tica a esta abordagem, Rossi 9 nos diz que 

"o ~entido ~eal de amba~ a~ e~cola~ con~e~va

do~a~, t~adicional ou mode~nizado~a, no en

tanto,não é dive~~o: in~t~umentam a dominacão 

e a explo~ação da ela~~ e ~balha.doM pela c!M

~e dominante, cont~ibuindo, que~ a um nZvel 

conc~eto, que~ a um nivel ideolÓgico, pa~a a 

manutenção, expan~ão e ~ep~odução da~ ~ela

c5e~ ~ociai~ de p~odução capitali~ta". 

Para a abordagem "reprodutivista" em uma sociedade cujo 

modo de produção e o capitalista, o sistema educacional e ins-

titu1do para reproduzir suas estruturas econ6mica,social, po-

11 ti c a e cu 1 tu r a 1 . A esc o 1 a , se g · 1 do esta v i sã o , impõe ao e d u-

cando o modo ·de pensar e os modelos de comportamento sociais, 

considerados corretos pela classe minoritãria. 

Enfim, hã por parte desta abordagem, a percepçao de que 

-o sistema educacional e um aparelho do Estado e que o Esta-

do, por sua vez~ estã a serviço da classe dominante; de que 

o sistema educacional e um instrumento de reprodução da di-

visão do trabalho e das relações sociais- o que e essencial 

9 ROSSI, Wagner G. Capitalismo e Educação. 2. ed. São Pau
lo, Moraes, 1980, p. 24. 
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para a manutenção do modo de produção existente. Também nes

ta abordagem, e negada a neutralidade da escola e são estu-

dados os mecanismos de utilização de recursos materiais, ideo-

l~gicos, culturais, a pritica da sala de aula e o poder, co-

mo elementos mediadores dos interesses do capital. 

A abordagem reprodutivista e, como diz Saviani 10 , cr1-

tica. Mas, negando o 11 poder ·;lusõrio 11 conferido ao sistema 

educacional pela abordagem não cr1tica, chega ao extremo da 

11 impotência do sistema educacional... Deste modo, reifica, com 

muita ênfase, o poder estrutural, ao ponto de poder-se dizer 

que nega uma das maiores evidências da contradição na socie-

dade capitalista: a luta de classes. Nega, também, absoluti

zando o poder e o papel de reprodução que o sistema educacio

nal cumpre, qualquer papel emancipatõrio ã Educação Formal. 

Temos, ainda, uma terceira abordagem que atribuiaosis-

tema educacional, as funções de .. reprodução .. e .. emancipação ... 

Isto quer dizer que o sistema educacional não desempenha so

mente a função a ele atribuida pela classe dominante, expli-

citada pelos reprodutivistas. 

Certas priti cas conservadoras sao ind1cios de que o sis-

tema educacional possui uma função que vai além dos limites 

10 SAVIANI, Demerval. Escola e Democracia. São Paulo, Cor
tez, 1985, p. 19. 
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desejados pelos que exploram e dominam. São exemplos: a ne

gação da liberdade de critica e pesquisa nas universidades, a 

repressão dos movimentos estudantis e, em ~poca de ditadura, 

a violência contra os intelectuais criticas. Isto nos mostra, 

no minimo, que se o germe do novo não estivesse presente no 

sistema educacional, certamente os conservadores nao se preo-

cupariam com ele. 

Enfim, para a abordagem que se estende para al~m da cri

tica, embora o sistema educacional seja instituido pela so

ciedade a fim de legitimã-la e reproduzi-la, dela mant~m uma 

relativa autonomia, o que possibilita que ele cumpra a fun-

ção "leg1tima 11
, embora 11 ilegal 11

, de contribuir no processo 

de transformação da sociedade. 

1.4- Relação entre Funções do Sistema Educacional e 

Concepções de Educação 

Para refletirmos sobre as relações entre as funções do 

sistema educacional e as concepçoes de educação, ~ necessa-

rio fazermos algumas distinções. 

Entendo, como diz Gadotti 11 , que a gente pode chamar de 

11 GADOTTI, Moacir. Cadernos de Educação (4):ll,;Porto Ale
gre, CPERS, novembro de 198~ 



25 

concepçoes de educação as grandes diretrizes que norteiam a 

prãtica, 11 qu.e. .6ao .õoc.-<-a-<-.6 e. po.tl.:t-<-ca-6 e. .6e.mp!Le. ~te-ta...tWM a. u.ma 

c..ta.6.6e .6oc.-<-a.t". Devemos, portanto, entender a concepçao de 

educação dentro do contexto da sociedade de classes. 

Ainda devemos ter clareza, segundo o autor, de que es

tas diretrizes, as quais chamamos de concepções, nao sao um 

a priori teõrico, que elas não são anteriores e nem se situam 

acima do movimento da história. Pelo contrãrio, elas sao o 

resultado da atividade concreta dos homens, isto e, resultam 

do processo de desenvolvimento da sociedade. 

Isto nos diz da ligação existente entre educação e po-

11tica, pois os projetos pedagÕgicos estão sempre inseridos 

em um projeto pol1tico, que se estende para o conjunto da so

ciedade. 

A luta de classes, na sociedade capitalista, expressa o 

choque de dois projetos pol1ticos diferentes: o projeto dos 

que querem conservar a estrutura do sistema capitalista e o 

dos que querem modificã-la. O que acabamos de dizer fica de

monstrado nos movimentos de massa (greve, por exemplo), onde 

os interesses de classe são defendidos. 

Num primeiro momento, parece simples entender: de um la

do, temos os· conservadores e de outro, os transformadores. 

Acontece que os projetos pol1ticos sao constru1dos e recons

tru1dos na medida em que os homens vivem, isto e: vivendo, re-
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fletindo sobre o vivido, tornando a viver, acertando, erran

do, com maior ou menor consciência por parte das pessoas, eles 

vao sendo concretizados. Com isto, vao sendo constru1dos,tam

bem, as concepções de educação e os projetos pedagõgicos pa

ra o sistema educacional. 

A prãtica destas concepçoes, que no fundo visam a con

servar ou a transformar, e diferenciada. Isto faz com que os 

profissionais da educação, individualmente ou em grupos, en

contrem ou busquem caminhos diferentes para a construção do 

seu projeto pedagõgico. E assim, temos as tendências e as cor

rentes de educação que expressam formas diferentes de enten

dimento sobre o caminho a ser seguido, a fim de que o siste

ma educacional cumpra melhor a função de conservaçao das es

truturas do sistema capitalista ou, ao contrãrio, se insira 

num projeto pol1tico de transformação. 

Esclarecidos estes aspectos, fica fãcil entendermos as 

relações que existem entre concepção de educação e funções do 

sistema educacional. 

Vamos aclarar esta relação, refletindo sobre nossa rea

lidade. Em nosso pa1s, a concepção de educação dominante e a 

capitalista burguesa e o sistema educacional e institu1do 

para conservar as estruturas do sistema capitalista. Esta e, 

podemos dizer, sua "função natural" e "legal". Para que isto 

fique mais concreto, e sõ observarmos que ele e legislado pe

lo Estado e que este atrelamento torna relativa a sua auto-
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nomia. Cupulismo e movimento verticalista sao outras carac

ter1sticas da· sua estrutura que tornam evidente sua "função 

natural". 

Por outro lado, existe uma concepçao de Educação engen

drada pelas contradições da sociedade capitalista, que de

termina uma outra função que pode ser chamada "ilegal",embo

ra "legitima ... Alem disso, esta concepçao traz, no seu bojo, 

um projeto pedagõgico que força o sistema educacional a rea

gir contra a sua função .. natural" e que o força a dar sua con

tribuição para a transformação da estrutura capitalista. Na 

medida em que esta função não e hegemônica, ela pode ser ca

racterizada como uma "contra função" e, na prã ti c a, e muito mais 

dificil de ser levada a efeito. 

Dando uma "olhadela" na histõria brasileira verificamos 

que sempre houve uma concepção de Educação hegemônica que,.em 

momentos histõricos diferentes, devido ao movimento social, 

vestiu roupagens também diferentes, mantendo sempre o mesmo 

veio conservador. 

Exemplificando, podemos dizer que, ate 1930, abrangendo 

o Periodo Colonial, o Império e a 1~ República, a nossa so

ciedade era colonizada e extremamente dependente. A concep

ção de Educação era colonizadora e o projeto pedagÕgico, tra

dicional. Em 1930, aproximadamente, com o surgimento da clas

se urbana, burguesa, industrial, inicia-se o chamado periodo 

populista, e a concepção liberal de Educação vai sendo ges-
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tionada. Esta nova roupagem que ela assume nao a torna menos 

radical. Por tris do liberalismo, o objetivo continua o ~es-

mo: conservar. Em 1964, temos o golpe militar e passamos a 

vi ver em uma soei edade auto ri ti ri a. A concepçao de Educação que 

se forja e, igualmente, autoritãria e burguesa e a meta, an-

tes camuflada pelo liberalismo, torna-se expl1cita e conti-

nua sendo a mesma: conservar. 

Por outro lado, durante o decorrer da nossa histõria,te-

mos momentos fortes de surgimento de concepções impregnadas 

de ideias novas e com objetivos diferentes, ou seja, o de mu-

dança efetiva. Exemplo disto são os anos que compoem o per1o

do de 1960 a 1964, onde surge o movimento de educação popu-

lar, em que o educador Paulo Freire desempenha um papel tão 

importante, que chega a 11 ganhar, como presente 11
, o ex1lio. 

A partir de 1980, forçada por movimentos sociais de to-

da ordem, temos a chamada -11 abertura 11
• De li para cã, cada vez 

fica mais evidente que, ã atual concepção conservadora bur-

guesa de Educação, contrapõe-se uma concepção de Educação que 

vai para 11 alem da cr1tica 11 e que, ao atual projeto pedagógi

co conservador, contrapõe-se um projeto pedagógico transfor-

mador. 

Enfim, o movimento histõrico social ,gera concepçoes de 

Educação antagônicas, que atribuem ao sistema educacional fun

ções sociais diferenciadas. Como diz Libâneo 12 , em oposição 

lZ LIB~NEO, Jos-e C Ob "t d 117 M • ra c1 a a, p. . 
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ao projeto pedagÕgico hegemõnico conservador, surge o proje

to pedagÕgico que, independente dos matizes que assume, 

"c.qnc.e.be. a Educ.aciio c.omo ..i.n.t>Vr_..i.da no c.on.:t.e.x.:t.o 

da.t> ~e.lac5e..t> .t>oc...i.a..i..t>, onde_ c.onv..i.ve.m in.:t.e.~e..6-

.t>e..6 an.:t.agônic.o.6 e.n.:t.~e_ a.t> c.la.t>.t>e..6 .6oc.iai.6 6u.n
dame.n.:t.ai.6, a.:t.~ibui-lhe. a.6.6im 6inalidade..6 .6Ô

c.io- polZ.:t.ic.a.t> de.n.:t.~o de um p~o j e..:t.o hi.6.:t.Õ~c.o

-.6oc.ial de. ~manc.ipaciio humana". 

Embora concorde com o que o professor Libãneo escreveu, 

prefiro ser mais clara na linguagem. Substituo: "p~oje..:t.o h..i..6-

.:t.ÕJtic.o-.6oc.ial de. e.manc.ipaciio humana" por "projeto histõrico

-politico de transformação da sociedade" e transformar, para 

mim, significa."processo de substituição das estruturas eco

nômica, social, politica e cultural do sistema em que vive-

mos". Isto quer dizer, em poucas palavras, construção do So-

cialismo. 

1.5-A Construção do Projeto Pedagógico Alternativo e as 

Frentes de Luta 

Pelo exposto, vimos que o sistema educacional cumpre uma 

11 função natural" que o consolida enquanto aparelho do Esta-

do, reprodutor das relações sociais capitalistas. Por outro 

lado, vi.mos, também, que a escola- Educação Formal -,enquan-

to voltada para os interesses da classe trabalhadora, exerce 

uma ~ontrafunção", que a torna co-participante na luta poli-

tica pela transformação da sociedade. 

DIIJLIOTEC. s.t::TUH!ól.i...; OE EOVCAÇAO 
FACUU)J'IOS ·~ ~OVCI.\(iAO - UflRO!i 
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A concretização destas funções e, entre outras, mediada 

por pessoas que, através das diferentes priticas, vão esta

belecendo os diferentes elos de ligação entre o sistema edu

cacional e a sociedade. 

Nas relações que caracterizam o estabelecimento das in

ter-relações entre o sistema educacional e o todo social hi, 

basicamente, duas posturas que podem ser assumidas pelas pes

soas. Isto e, a pritica pode revelar um esforço no sentido da 

reprodução das relações de exploração/dominação, ou pode consti

tuir-se num esforço permanente, traduzido na luta pritica pe-

1 a transforma cão das referi das r e 1 ações. A postura da neutra

lidade, por si sõ, revela a adesão ã dominação. 

Assim, sao duas as posturas que um intelectual pode as

sumir: a de ser, na sua prãtica, funcional ã ordem estabele

cida e disfuncional a um projeto transformador ou, ao contrã

rio, pode compromissar-se com um projeto transformador sen

do, portanto, disfuncional ã ordem estabelecida. 

t Õbvio que a forma de expressao utilizada e bastante ra

dical. No concreto vivido que e o dos 11 aparelhos ideolÕgicos",o 

da exploração da força de trabalho, o dos partidos politicos, 

o dos movimentos populares, o da fome, o dos niveis de cons

ciência diferenciados, o das alegrias, que e contradição e 

movimento, tudo se complexifica. Desta forma, os purismos ra

dicais das representações teõricas das posturas dos intelec-
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tuais, se dissociados da pritica concreta dos homens, podem 

se reverter em categorias vazias, porque se distanciam desta 

mesma prâtica que as possibilitou. 

De qualquer maneira, o escrito acima cumpre a finalida-

de de situar o intelectual, no nosso caso o professor, como 

sendo um dos principais mediadores entre o sistema educacio

nal e a sociedade, e a sua pritica como sendo um elemento ca

talizador da ·prâtica pedagógica que e indicadora da "Educação 

enquanto pritica da liberdade", ou da 11 Educação enquanto -pra-

tica da opressão". 

C o n t i n u a n d o , p ode mo s d i z e r q u e " o q u e f a z e r " a o n i v e 1 d a 

E d u c a ç ã o F o r ma 1 , e n q u a n to c o - p a r t i c i p a n te n a 1 u ta pe 1 a t r a n s -

formação da sociedade, passa, necessariamente, pela anilise 

de alguns limites que a Educação Formal pode oferecer. 

Elementos objetivos determinam a necessidade acima apon-

tada. A reflexão sobre alguns deles nos permite detectar al-

gumas "frentes de luta 11 dos profissionais da Educação. 

Partimos do que ja foi concluido em uma das reflexões 

anteriores, ou seja, que as diversas instituições que compõem 

o sistema educacional, jâ "nascem" para reproduzir. Quer di

zer, elas estão organicamente vinculadas ã estrutura oficial 

do poder do Estado. Constituem "aparelhos ideo1Õgicos 11 doEs

tado e continuarão como tal, ate que o poder politico esteja 

11 nas mãos" da classe trabalhadora. 
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Uma segunda limitação e decorrente do fato do sistema 

educacional -estar situado na superestrutura, o que determina 

que o principal elemento de luta do professor seja o ideoló

gico e que sua prãtica pol1tica se processe no espaço-das con

tradições geradas pelo sistema educacional. Neste espaço, as 

contradições do sistema capitalista são tratadas, principal

mente, ao n1vel das idéias e, muitas vezes, se expressam co

mo uma interpretação a mais da sociedade. 

Uma terceira limitação refere-se aofuto de que a prãti

ca principal do professor, enquanto 11 Sujeito politico .. , nao 

incide diretamente na organização dos trabalhadores, os prin

cipais agentes da luta econômica e pol1tica pela transforma

ção da sociedade. 

Uma quarta limitação e que a direção da construção do 

projeto pol1tico alternativo- que se processa na prãtica 

embora conte com a contribuição dos profissionais da Educa

ção, não e dada por eles ãs diversas frentes de .luta dos traba

lhadores. A direção do processo de transformação e dada pela 

classe trabalhadora (materializada no partido) e determinada, 

historicamente, pela sua situação de classe. 

A quinta limitação e tambem determinada historicamente: 

as concepçoes de Educação são o resultado do movimento his

tórico-social no qual o professor, enquanto sujeito pol1ti

co, contribui ativamente para a construção. Isto quer dizer 

que são as mudanças na sociedade que determinam os saltos qua-
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litativos do sistema educacional. 

Temos, ainda, outras limitações ao nTvel micro-institu

cional e, podemos dizer, ao nTvel pessoal. 

Ao nTvel micro-institucional - escola -, algumas limi

tações poderão ser: direção da escola, origem de classes dos 

alunos, burocracia, composição de grupos no sentido da pos

tura politica dos professores da escola e excessiva especia

lização dos professores. 

Ao n1vel que convencionamos chamar de pessoal, algumas 

limitações seriam: a origem de classe do professor, os pro

jetos individuais, o n1vel de consciência, a experiência de 

prãtica politica, os niveis de clareza polTtica, opção poli

tica, firmeza ideolõgica e compromisso polTtico com a classe 

trabalhadora. 

A detecção das limitações, principalmente as macro-es

truturais, nos levam a concluir que a contribuição da Educa

ção Formal para a transformação da sociedade sõ acontecerã 

na medida da sua inserção num projeto politico alternativo 

para toda a sociedade. 

Isto nos leva a detectar, no minimo, quatro nTv~is de 

atuação dos profissionais da Educação Formal que sao, em ul
tima instância, os principais mediadores entre o sistema edu

cacional e a sociedade. 
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O p r i me i r o n i v e 1 de a t u a ç ã o do s e d u c a do r e s , s u j e i tos p o -

liticos, se processa na instituição escolar; o segundo, no 

seu proprio sindicato- associação-; o terceiro, nas diver

sas frentes de luta dos trabalhadores: movimento comunitãrio, 

movimento sindical urbano e rural, movimento dos sem-terra, e 

o quarto nivel de atuação, no partido politico. 

Atuando diretamente nas instâncias de 1 uta da classe tra

balhadora, estes educadores contribuem na construção do pro

jeto politico para toda a sociedade e, voltando ao seu local 

de atuação especTfica, mostram possuir condições de construir 

-na prãtica- um projeto pedagógico alternativo, que respon

da aos interesses dos trabalhadores. 

No seu local de atuação especTfico, isto e, na escola, 

um local privilegiado de atuação pedagõgico-politica ê a sa

la de aula. Neste trabalho, pretendo estudar alguns elemen

tos que compõem a dinâmica deste espaço de atuação do profes

sor, entre eles, mais especificamente, o processo de ensino. 



2 - BUSCANDO A PRÃTICA 

2. 1 - Por que Buscar a Prãti ca? 

Situei, anteriormente, o espaço da sala de aula como sen-

do um 11 espaço privilegiado .. da atuação do professor, que se 

assume enquanto sujeito politico. Disse, igualmente, que nes-

te trabal~o pretendo estudar alguns elementos que compoem a 

dinâmica deste espaço de atuação do professor. 

Partindo disto, pode-se situar o porquê da questão em, 

pelo menos, dois n1veis: 

Primeiro, ao n1vel do dado, do Õbvio, da dedução lÕgica 

de c o r rente da 1 e i tu r a do esc r i to : 11 a s a 1 a de a u l a , 1 oca 1 p r i -

vilegiado da atuação do professor vai ser estudado ... Logo, e 
necessãrio ir ate a sala de aula. Neste n1vel, a questão co-

locada perde o significado e revela-se simplista, porque de

masiadamente Õbvia. 

No entanto, aprofundando a reflexão, vemos que a ques

tão colocada tem a sua razão de ser. Isto, porque o aprofun

damento nos permite compreender que a justificativa ã questão 
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colocada decorre da visão de mundo, de homem e de sociedade 

de quem justifica. Decorre, ainda, da sua visão de ciência, 

trabalho cient1fico e metodologia. 

Assim, busco a prãtica, porque considero que qualidade 

e quantidade não são exclusivas. Priorizar a qualidade como 

aspecto central da pesquisa não significa negar a importância 

do trabalho empirico para a teoria como, por outro lado, tra

balho empirico não significa priorizar o aspecto quantitati-

c d . G . 1 3 " . d o -:t . o ( d co. orno 1 z 1 roux , .<...n6oJtma. a. pe..-ca. plta. .<...c.a., .6e..u va.-coJt a. 

:te..óJt-ia.) e pJtopoJtc.-iona..t ã. Jte..6.te..xão que. de...6e..nc..a.de..-ia. pa.Jta. a. c.om-

pJte..e..n~ã.o do 6e..nôme.no." E, mais adiante, "a. :te.oJt-ia. no.6 ajuda. 

a. e..n:tendeJt a. pJt~:tic.a., nã.o pode. .6e.Jt igua..ta.da. a. e.ta., pai6, a 

e.6peci6ic.ida.de da pJt~:tic.a. não pode. .6e..Jt ab.6:tJta.lda. do c.omp.texo. 

de 6oJtça..6, .tu:ta..6 e. media.çÕe...6 que. dão a. c.a.da. .6i:tua.cão .6ua e..x-

c..tu.6iva qu.a..tida.de.. de..6inidoJta.". Por outro 1 a do, por mais ri

goroso que tenha sido o estudo empirico do fenômeno, expres-

so pela coleta e organização de dados, a quantidade e a des-

cri ção exaustiva não falam por si, sendo necessãrio rigor cri

tico e um arcabouço teõrico sÕlido para explicã-lo. 

Isto indica que a compreensao e a explicação do fenôme-

no em jogo não podem ser feitas a partir de um a priori teõ-

13 GIROUX, Henry. Pedagogia Radical. São Paulo, Cortez, 
1983. p. 49-51 
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rico e que o relato exaustivo do trabalho emplrico, tão pou-

co o explica. Desta forma, trabalhárei a teoria e o dado de 

modo inter-relacionado, cuidando para que a explicação do fe

nômeno não seja prejudicada por um excessivo refinamento me-

todolÕgico. Tudo isto para que possa apreender a realidade em 

estudo nas suas contradições internas, o que permitirã expli

car como ela se constrõi, como opera e quais as relações que 

ela estabelece na totalidade na qual estâ inserida, bem como 

para poder apreender as possibilidades de superaçao, ou se-

ja, o estabelecimento das relações novas, quantitativa e qua-

litativamente diferentes. 

O exposto acima, sinteticamente, nos indica que a "ten-

tativa! que farei e a de percorrer o seguinte caminho: par

tir da prãtica, quer dizer, da situação emp1rica 14 , teorizar 

sobre ela a fim de apreendê-la, para a ela retornar com uma 

nova compreensao, o que permite a possibilidade de projetar 

e viver uma "nova prãtica". 

2. 2 - O Que se Quer com a Busca da Prãti ca? 

Para propor e explicitar meu estudo, parto do que jã foi 

14 KOSIK, Karel. Dialética do Concreto. Rio de Janeiro, Paz e Ter
ra, 1976. O autor dist1ngue o mundo da pseudoconcreticidadedo 
mundo real, concreto. Partindo do senso comum, do dado, da prá
tica utilitarista, enfim, do mundo pseudoconcreto e, desencade
ando sobre ele um processo de reflexão cr1tica, chegamosao 
mundo concreto que e o da prãxi s humana. O mundo real, o con
e reto "e um mundo em que. M c.o-WM, a.6 Jz_e.f.acõu e. o-6 ~.;,igrU.Mc.ado~.;, ~.;,ão 
c.on~.;,idC' 'ta.do-6 c.omo pttoduto-6 do homem .t>oúai.., e. o pjz_ÕpJU.o homem M. Jz_e.v e
.f.a. c.omc ~uj e.i:to Jz_e.ai.. do mundo .6oúai..". p. 9-20. 



38 

1 5 escrito e da leitura de alguns autores que questionam a fun-

ção social da uciência 11 psicológica nas relações que ela es-

tabelece com a instituição escolar e com outras instituições 

sociais, o papel ideológico que ela desempenha no processo de 

trabalho e, enfim, as relações que ela estabelece, mediadas 

pelos diferentes profissionais, com as diversas organizações 

que compõem a sociedade. 

Alem disso, parto do pressuposto de que a aplicação de 

conceitos e principias da Psicologia ã realidade educacional, 

bem como o ensino da Psicologia Educacional não são prãticas 

neutras. Constituem, como todo ato humano, um ato pol1ticoe, 

como tal, pode estar a serviço da libertação ou da reifica-
1 6 çao. Como diz Caparros 

11 :toda a p-6.ieo.tog.ia :tem .6ua 6undamen:taç_ão Ú..i

:t.ima em uma de:te~m.inada v.i-6ão de homem e de 

-6 o e.iedade. Na ma.io~ pa~:te do-6 ea-6 o-6, e-6:ta eon

eepç_ã.o não .6e exp.t.ie.i:ta". 

A partir destas colocações, surgiu o problema deste es

tudo que pode ser especificado atravês do seguinte questio-

15 Para citar alguns: Caparros (1976); Campello (1983); De
loure (1984); Patto (1984). 

16 CAPARROS, Antônio e Nicolãs. Psicologia de la libertacion. 
Espanha, Fundamentos, 1976. p. 23. (Textotraduzido pela 
autora desta Dissertação) 
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Quais sao as implicações te6rico-prãticas no Ensino 

da Psicologia Educacional, em cursos de graduação para 

- 17 professores em formaçao , decorrentes das represen-

tações que o professor tem das relações entre a teo-

ria e a prãtica? 

O questionamento do estudo, tal como foi colocado e, pe-

la sua prõpri a natureza, dã margem a di versas interpretações, 

isto e: em nossa p-roposta de estudo' o que e realmente, o prin-

cipal? As representações que o professor tem das relaçõesen

t r e a t e o r i a e a p rã t i c a ? As i m p 1 i c a ç õ e s te 5 r i c o - p rã ti c as n o 

Ensino?· O Ensino da Psicologia Educacional em cursos de gra-

duação para professores em formação? Ou, ainda, as relações 

que se estabelecem entre os diversos aspectos? 

Neste sentido, posso dizer que o meu interesse princi-

pal centra-se nas relações que se processam ou poderiam se 

processar entre as prãxis pedagõgicas ou a implicações teõ-

rico-prãticas no Ensino e as representações que o professor 

tem ou poderia ter das relações entre a teoria e a prãtica. 

Desta maneira, a Psicologia, enquanto 11 Ciência", assume um 

papel secundãrio, na medida em que o Ensino da Psicologia Edu-

17 A expressão: 11 para professores em formação.,, refere-se aos alunos pro
fessores e/ou futuros professores que freqUentam cursos de graduação, 
cuja finalidade, entre outras, e a de habilitar os referidos alunos 
para serem professores. 
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cacional em cursos de graduação para professores em formação 

passa a ser o instrumento~ a situação emp1rica que permitirã 

atingir o meu interesse. 

Assim, o perigo do estudo tornar-se demasiadamente ge-

nerico, enquanto visa a buscar estas relações, não encontra 

justificativa, porque a situação emplrica, embora cumpra a 

função de instrumento' e a que v a i ser investigada e e a par

tir e sobre ela que ao processo de anãlise serã desencadea

do, o que conduzirã a posslveis conclusões. Deste modo, te-

nho uma preocupaçao principal, que pretendo investigar sem a 

p r e te n s ã o d e gene r a 1 i z a ç õ e s ma i o r e s . P o r o u t r o 1 a d o , i s to não 

quer dizer que estas mesmas "generalizações maiores", que per-

mitiriam extrapolar o Ensino da Psicologia Educacional e atin-

gir o Ensino Universitãrio ou o Ensino enquanto um todo, den

tro do nosso sistema educacional, não possam ser levantadas 

ao nivel do questionamento e de propostas para novos estudos. 

O que foi escrito ate agora pode ser sistematizado da 

seguinte maneira: estou interessada em estudar as implicações 

para a prãxis pedagõgica, no que diz respeito ao Ensino 18 •que 

decorrem das representações que o professor tem ou poderia ter 

das relações entre a teoria e a prãtica. Para isso, vou par-

tir do estudo de uma situação prãtica que diz respeito ao En-

18 Das funções atribu1das ã Universidade: Ensino, Pesquisa e 
Extensão, meu centro de interesse e o Ensino. 
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sino da Psicologia Educacional para professores em formação. 

Assim, a resposta as indagações colocadas -logo apõs a propo

sição do problema e a de que estou interessada, fundamental-

mente, nas relações que se estabelecem entre os diversos as-

pectos que estão contidos no questionamento do estudo.Na ver-

dade, a Psicologia Educacional, enquanto disciplina teorica, 

e o Ensino da Psicologia Educacional para professores em for-

mação, neste caso, cumprem a função de permitir o alcance do 

definido como sendo o meu interesse principal, o que, nao quer 

dizer que a sua função seja menos importante' porque e a prã

tica desta situação especTfica que permitirã que se chegue ã 

resposta da indagação do estudo que pretende ser expressao do 

concreto vivido, bem como, a poss1veis generalizações. 

2. 3 - Onde e Como a Prãti c a foi Buscada? 

Nosso sistema educacional e formado, basicamente, pelo 

19, 29 e 39 graus. No 19 grau, temos oito séries que corres-

pondem a Educação Bãsica. No 29 grau, cursos diferentes -sao 

oferecidos, podendo ou não serem profissionalizantes, com a 

duração de 3 a 4 anos cada um. E no 39 grau, o regime passa 

a ser semestral, sendo oferecidos diversos cursos profissio

nalizantes, com duração alternada, isto e, na dependência do 

tipo de curso. 

A situação concreta, acima apresentada de forma bem ge-

ral, abriu uma gama de possibilidades para a investigação 

prãtica. Pensando sobre a situação, estabeleci algums critê-
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rios para a escolha. Vou relatar, aqui, os mais importantes: 

a) Era necessário que, na situação prãtica observada, fos-

sem trabalhados conteúdos relacionados com Psicologia, porque, 

alem das matérias que leciono estarem relacionadas com esta 

ciência, os meus cursos posteriores ã graduação, foram nesta 

área. Alem disso, o meu conhecimento, embora relativo, do con-

teudo trabalhado pelo professor, facilitaria a reflexão pos-

terior. 

b) Também era preciso que o curso fosse de Pedagogia, por-

que, alem da minha graduação ser essa, lecionei -parei para 

fazer o mestrado - neste curso e talvez volte a trabalhar ne-

le. Isto permitiu que a estrutura e o funcionamento do curso 

fossem por mim conhecidos. 

c) Alem disso, o curso de Pedagogia trabalha com os fu-

turos professores do ·29 grau, principalmente na habilitação 

"Magistêrio". Temos, então, um ciclo: professores do 39 grau 

trabalhando com alunos do 29 grau, que irão ser professoresde 

alunos de 19 grau. Professor trabalhando com professarem for

maçao. Este poderia ser um dado interessante para a análise 

da prática. 

d) Bem como, dos cursos oferecidos pelas Faculdades e 

Universidades, ê no de Pedagogia onde mais se estuda e dis

cute Educação. 
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e) Outro criterio foi o de que, na Universidade, temos 

o grau mais elevado de ensino e que os professores que ali 

atuam são, na grande maioria- pelo menos em Porto Alegre 

mestres e doutores. Assim, estar1amos observando a prãtica de 

professores que, supostamente, teriam um alto grau de capa-

citação. 

Basicamente, estes criterios me levaram a optar pelo cur-

s o de P e da g o g i a - di u r no - na di s c i p 1 i na de Ps i co 1 o gi a da Edu

cação 19 , ao nlvel de 39 grau, na cidade de Porto Alegre, on-

de observei, durante o 29 semestre do ano letivo de 1986, as 

aulas de quatro diferentes professores, sendo dois de cada 

universidade: uma particular e outra federal. 

Com as decisões acima tomadas, iniciei a implementação 

do trabalho. Para tanto, os procedimentos foram: 

a) Busquei um of1cio, junto ã Secretaria do Mestrado da 

UFRGS, onde fui apresentada como aluna do mestrado, -na area 

de concentração denominada Psicologia Educacional e onde a 

c o ordenação do . curso s o 1 i c i ta v a que fosse p e rm i tido o de se n-

volvimento do trabalho. 

19 O termo Psicologia Educacional, neste estudo, refere-se ao elenco 
de disciplinas (Psicologia da Aprendizagem, da Personalidade, Dinâ
mica de Grupo, etc.) vinculadas ã Psicologia, que compõem o curr1-
culo de cursos existentes em nosso sistema Educacional e que ob
jetivam formar professores. 
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b) Entreguei o of1cio aos chefes de departamento de ca

da uma das Universidades. Em uma das Universidades, o prõprio 

chefe de departamento aceitou colaborar. Apesar deste gesto, 

tive que ir três vezes ate a Universidade para poder falar com 

ele. Na outra Universidade, tive que falar com a direçãoque, 

atendendo i solicitação, me encaminhou ao chefe do departa

mento. Este professor me recebeu amavelmente, mostrando-se um 

pouco preocupado com a reação dos professores. Tal preocupa

ção ficou evidente no fato dele ter dito, no meio de nossa 

conversa: "os professores terão que aceitar; afinal, foi a 

direção quem mandou". 

c) Nas duas universidade, os professores foram selecio

nados segundo os critérios de horãrio e disciplina que le

cionavam. Fechando o horãrio e a disciplina, fomos verificar 

quem eram os professores. 

d) Em uma das .Universidades, o chefe de departamento con

versou com os professores e marcou um encontro para me apre

sentar. Na outra, devido ao fato de que eu jã era conhecida 

pelos professores e o chefe de departamento não ter se pro

nunciado a respeito, eu mesma me apresentei. A titulo de co

mentário, ê bom ressaltar que os professores "selecionados" 

me trataram educadamente durante todo tempo que com eles man

tive contato, embora um certo clima de constrangimento tenha 

se e s ta b e le c i do , p r i n c i p a 1 me n te na Uni v e r s i da de , onde os pro

fessores não eram meus conhecidos. 
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e) As disciplinas que ãs quais assisti, foram as se

guintes, em uma das Universidades: 

Psicologia Educacional: crianças de 7 a 12 anos de 

idade (professora) e 

. Psicologia Educacional: dinâmica interpessoal (pro

fessor). 

Na outra Universidade: 

Psicologia da Adolescência (professora) e 

. Psicologia da Aprendizagem (professor). 

f) A coleta de dados centrou-se no processo de ensino 

no qual foram observados, entre outros, os seguintes aspec

tos: introdução da disciplina, seleção de conte~do, m~todos 

de trabalho, t~cnicas aplicadas, atitudes dos alunos, rela

ção entre professor e aluno, direção da dinâmica dos traba-

1 hos, enfim, aspectos que se referiam, como jã disse, ao pro

cesso de ensino. 

g) Nas aulas, sentava-me junto aos alunos, mas nao par

ticipava. Para a maioria deles, era uma aluna amai$. Para al

guns, com os quais conversava mais, disse que estava assis

tindo ãs aulas a fim de fazer a dissertação. Chamou minha 

atenção o fato de todos os alunos, para os quais dissera o 

porquê de estar assistindo ãs aulas, terem expressado- embo

ra de forma diferente- contentamento, admira~ão, sua pr6pria 

expectativa e curiosidade por, como diziam eles, "eu ter che

gado lã". 
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h) O instrumento utilizado foi a observação. O procedi

mento bãsico foi o de registrar tudo o que se passava na sa-

la de aula e como este tudo acontecias "procurando" manter ·um 

certo distanciamento e anotando de forma descritiva. Os co-

mentãrios que faz i a, a parti r das observações, eram registra

dos ã parte. 

i) Na medida em que observava .a prãtica, fui construin

do os nucleos para a descrição dos dados e, tambems catego

rias de anãlise dos dados sistematizados. 

j) O conjunto das disciplinas somaram um total de 165 

horas/aula (tres disciplinas de tres creditas e uma de dois 

creditas. Cada credito corresponde a 15/horas aula). Deste to-

tal, assisti 85 horas/aula. Alguns contratempos me impediram 

de freqüentar a todos os per1odos: greve dos professores da 

PUC, greve da categoria calçadista em Sapiranga (fiquei,em Sa

piranga aproximadamente um mes) e outros de ordem particular. 

2. 4 - Descrevendo a Prãti ca 

Antes de descrever o observado de forma ordenada~ e bom 

retomarmos o fato de que o centro da observação foi o "pro-

cesso" de ensino. No entanto, sabemos que a relação entre en-

sino e aprendizagem e muito estreita e que nenhumdos dois as-

pectos existiria sem o outro. Apesar disto, cada um dos ele-

mentos do processo, na sua especificidade, relaciona-se mais 
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com o professor ou com o aluno. Isto nao quer dizer que, em

b o r a o e s p.e c 1 f i c o d o p r o f e s s o r s e j a e n s i n a r e o d o a l u n o 

aprender, o professor não aprenda com o aluno e o aluno nao 

ensine ao professor. Quero dizer, apenas, que busquei a prã

tica do professor e que me detive, portanto, como jã foi es

crito, nos elementos que compoem a especificidade do proces

so de ensino. 

Com o Ônibus lotado, era difÍcil respirar;quando 

muito, era possível se mexer. Alívio, 

Ônibus. Um carro lotação, um daqueles 

desci do 

vermelhi-

nhos, parou no mesmo momento. O sinal estavaver

melho, carros parados; num instante, quase todos 

atravessamos a rua; a direção era a mesma: a Uni

versidade. O estacionamento estava lotado, muito 

fuquinha, mas também muito carro bonito, grande. 

Pessoas sentadas nos bancos, outras caminhando em 

dupla, em trio. Outras, ainda, solitárias. Caras 

t r i s t e s , a l e g r e s , p r e o c u p a·d a s . Um c a s a l d e n amo-

rados Roupas coloridas, algumas de muito boa 

qua 1 i da de, mas, no gera 1, todos bem vesti dos e 

c a 1 ça dos. Engraçado, só v i duas pessoas negras (uma 

delas estava de guarda-pó branco). Notei-as, por

que, no meio da brancura, se destacavam. Cheguei 

ao bar, empilhadinho de gente, meio abafado. Sai •... 

Tocou a campainha; num instante, quase tudo fi-
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cou deserto. Também me dirigi a um dos prédios. 

Muita risada, tagarelice, conversa. Pensei: onde 

estão os homens desta universidade? Estava na fa-

culdade de Educação. 

Lembro que, naquele semestre, estudava em duas 

Universidades. Estava fazendo quatro disciplinas, 

duas em cada uma delas. Segunda e terça-feira nu-

ma , q u a r t a e q u i n t a , n o u t r a , s em p r e pe 1 a p a r t e d a 

tarde. Estava cursando disciplinasquecorrespon-

diam, duas, ao segundo semestre, uma ao tercei-

ro e outra ao quarto semestre do curso de Peda-

gogia. 

Deixei de lado as lembranças e entrei na sala de 

aula. Estava uns cinco minutos atrasada. O pro-

fessor ainda -nao chegara. Tornei a pensar, gene-

ralizando maldosamente: 11 eles sempre chegam atra-

sados! 11 

Finalmente, chegou! A aula iniciou e ... te rm i-

nou. 

Naquele dia, estava muito quente, abafado, alguns 

cochichos, dois alunos saíram, um terceiro lia uma 

revista. O professor falava, falava, eu não con-

seguia assimilar e gostaria que ele parasse. Co-
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-mo isto nao ia acontecer, tornei a pensar no ca-

lor e me dei conta de que est~Vamos no final do 

s em e s t r e . L e m b r o q u e , m u i t a s v e z e s , me s en t i po u -

co motivada para assistir às aulas. A vida, 11 lá 

fora••, se revelava muito mais dinâmica, colorida. 

Desafiadora. 

E o semestre terminou! 

Não fui aprovada e nem reprovada como todas as 

outras alunas. Meu trabalho maior iniciou justa-

mente com o final do semestre. 

••oe i - -um tempo 11
• Afinal, descanso nao e privilé-

gio. Natal, 1<? do Ano, e aqui estou eu. 

Agora, o contexto e outro. Basicamente, o da escrivani-

nha, da cadeira, papel, caneta e, por companhia, o silencio. 

Bem ã minha vista, alguns livros, o reqistro das observações, 

o esquema da ordenação e da descrição da prãtica. Penso na 

forma de exposição e decido que ela devera ser a m.ais suscin

ta, imparcial e objetiva poss1vel e que serã realizada sob a 

forma de descrição. 

Na verdade, a expos1çao jã começou hã algum tempo. Ma-

nuseio as anotações e vejo que dois dos professores apresen

taram o planejamento com quatro elementos: objetivos, conteu-
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dos, avaliação e bibliografia. Um professor apresentou um 11 pro

grama" de conte~do. Os alunos tomaram conhecimento do plane

jamento e ouviram alguns comentãrios dos professores. 

Os professores, quero dizer, três deles, tinham uma ma

neira parecida de dar aula: exposição da teoria, com a uti

lização de exemplos. As vezes, não muito seguido, algum alu

no interrompia para fazer alguma pergunta ou, então, o pro

fessor solicitava perguntas e queria saber se os alunos ti

nham entendido. Um dos professores trabalhava o conte~do pa~ 

tindo, muitas vezes, da discussão dos alunos sobre aspectos 

da realidade educacional e social. Tambem, por vezes,elemen

tos da realidade econômica e politica entravam na discussão. 

Lembro que os professores demonstravam dom1nio do con

te~do programãtico. Três deles se ativeram ao conteúdo das teo

rias psicolÕgicas e um deles trazia, para a discussão, tam

bém assuntos atuais. t interessante observar que os profes

sores selecionavam, entre as teorias, algumas para trabalhar, 

sendo que os assuntos estudados não eram aprofundados. 

A questão da comunicação e sempre muito interessante! Dois 

professores usavam uma linguagem de n1vel media e um deles ~a 

linguagem bem acessivel. Os três, quando consideravam desco

nhecido o termo usado, explicavam. Um dos professores, embo

ra explicasse e reexplicasse o conteüdo e os termos, usava uma 

linguagem muito técnica e livresca. Alem disso, dos quatro 

professores, dois falavam o tempo inteiro, sendo que, um de-
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les, sõ 11 ficava quieto., quando os alunos estavam expondo os 

trabalhos. O outro, embora os alunos nao estivessem expondo, 

falava de 40 a 50 minutos e, depois, os alunos trabalhavam; 

o quarto professor participava da discussão com lOS alunos, em-

bora, por vezes, alongasse demasiadamente a intervenção e di-

vagasse. 

Em duas das aulas, o nivel de participação dos;alunos foi 

pequeno. Basicamente, em todo o periodo de duração das au-

las, os alunos ouviam a exposição do professor ou dos cole-

gas. Em uma outra, quando isto não acontecia, os alunos tra-

balhavam em pequenos grupos. Eram quase sempre os mesmos alu-

nos que perguntavam. As perguntas formuladas pelos professo-

res, não raro, ficavam sem respostas. Em uma das aulas,oni-

vel de participação foi bem melhor. 

A relação entre alunos e professores foi~ na maioria das 

vezes, permeada pela formalidade que caracteriza uma relação 

na qual entre as pessoas, não hi muito conhecimento uma da 

o u t r a e a m b a s c um p rem p a p e i s d i s t i n to s . O q u e s e observa v a e r a 

que ambos cumpriam seus papeis: um ensinava e o outro aoren-

-dia, com exceçao de uma das aulas na qual, as vezes, os pa-

peis nao ficavam tão claramente definidos. 

Nas aulas, o comportamento dos alunos era muito diver-

sificado: as vezes, a aula era excessivamente barulhenta. Quan

do isto acontecia, os professora pediam silêncio, sendo que, 

três deles não muito freqUentemente e o outro, não admitindo 
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nem cochicho, solicitava o silêncio com freqUência. danto ate 

um sermãozinho. Embora a maioria dos alunos prestasse aten

ção, muitos liam outros livros, revistas, rabiscavam papel 

ou, então, ficavam com o olhar parado, distra1dos.Em uma mes

ma aula, por três vezes, chegou ate minhas maos um bilhete. 

Num deles, o aluno falava do professor, em outro criticava o 

conte~do que estava sendo exposto e no terceiro, havia dese

nhado uma caricatura do professor. Em duas aulas, ã hora da 

chamada, o barulho era tanto, que nem dava para se ouvir. Em 

alguns momentos, três dos professores, para chamar a atenção, 

paravam de falar, olhavam firmes para os alunos, demonstra

vam o desagrado pelos gestos e diziam que não iriam~ explicar 

novamente o conte~do. Embora não acontecesse com freqUência, 

por vezes, nas quatro aulas, algum fato engraçado acontecia 

e todos riam. Pode-se dizer que, em três disciplinas, aluno 

e professor se tratavam educadamente. Em uma delas, o profes

sor se irritava com relativa freqUência e agredia os alunos 

verbalmente: quando o aluno revidava, o clima ficava tenso. 

Houve muita coincidência no uso das técnicas de traba

lho. Três dos professores utilizaram a técnica do trabalho em 

grupo, que culmina com a exposição oral dos trabalhos. Outra 

técnica utilizada, mais por uns e menos por outros, foi a de 

lançar perguntas no meio da explicação para os alunos respon

derem. O trabalho em grupo de leitura, respostas a questões 

propostas ou de resumo de capi"tulos do livro, foi algumas ve

zes utilizado. Dois dos professores utilizaram a tecnica ex

positiva com muita freqUência. Um deles utilizava, em menor 
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escala, esta técnica e o outro, embora a utilizasse,recorria 

a muitas técnicas, todas no sentido de provocar a discussão. 

Todos os professores usavam o giz e o quadro. Dois pro

fessores adotaram 1 ivro-texto; um deles usava o sistema de po-

11grafos. Um professor usou, uma vez, slides e os alunos de 

um dos professores fizeram uma visita. Dois professores usa

ram bibliografia, embora ela não tenha sido explorada por nenhum 

deles. Outros dois a exploraram mais. Um deles se ateve, ba

sicamente, ao livro-texto e o outro ao 'pol1grafo. Dificilmen

te, em aula, os professores comentavam sobre livros (um deles 

menos) ou solicitavam leituras. Um dos professores utilizava 

muito material em função das técnicas que adotava. 

Os três professores levaram em consideração, na avalia

çao, os trabalhos em grupo realizados e expostos pelos alu-

nos. Dois professores realizaram duas provas; um deles, 

uma prova e o outro nenhuma. Dois professores comunicaram aos 

alunos como seriam avaliados. Não sei como os outros dois pro

cederam, porque, na oportunidade, nao estive em aula. 

Com relação ao horirio, um dos professores o cum~ia com 

rigor. Com os outros três, a aula iniciava, geralmente, com 

15 minutos de atraso. O problema maior, com relação ao hori

rio, evidenciava-se no termino do dia. Quase sempre a metade 

do ultimo per1odo não era produtiva. 

O trânsito e a freq~ência dos alunos não me permitiram 
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ter certeza, mas, na turma onde havia maior discussão, o nu-

mero de alunos era, mais ou menos, 23. Nas outras, aproxima-

damente, 35, 40 e 50 alunos. 

Nem todos se conheciam. Embora o grande grupo permane-

cesse o mesmo, havia uma boa parte de alunos, principalmente 

em duas turmas, que não haviam entrado na faculdade no mesmo 

semestre. A idade também variava muito, de 17-18 anos a 35-

40 anos. Em duas turmas, a homogeneidade era maior, isto -
e ' 

todos eram mais jovens. Numa delas, havia algumas pessoas mais 

velhas e, em outra, na turma com maior numero de alunos, a 

disparidade era maior. 

A ventilação e a claridade das salas de aula eram boas. 

Em duas delas, o espaço era o suficiente para todos os alu-

nos. Nas outras duas, os alunos tinham que ficar com as me-

sas grudadas umas nas outras. Em uma das turmas, os alunos en

travam e jã dispunham as cadeiras em c1rculo. Em outra, ha-

via mesas e, devido ao espaço, a disposição não correspondia 

nem a um quadrado e nem a um circulo, com algumas mesas mais 

ã frente, outras mais atrãs, tudo meio confuso. Numa outra sa-

la, o unico jeito era dispor uma mesa atrãs da outra e encos

tadas, lado a lado, de três em três, ficando dois corredores 

para a locomoção. Na sala com o maior numero de alunos, o es-

paço era suficiente, sendo que ate sobrava na parte de trãs. 

Nesta sala, a disposição das mesas sempre foi a mesma, com umas 

atrãs das outras. 

BIBLto1·EcA ~~F-romu; ce: Eov;;.;"'\l"v 1 
F.AcUU.'l.•r.!:' r:."! '·'':X)Ur,,r·to - VF"'lG~; 1 
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Termino de escrever a descrição e a releio. Imediatamen

te, "me vem ao pensamento" que mwitos aspectos que interfe

rem no processo de ensino não são possfveis de serem obser

vados em sala de aula. Elas são de ordem diversa:estruturais 

e conjunturais, ao nlvel do sistema social enquanto um todo; 

da estrutura do sistema de Educação; da prõpria estrutura da 

instituição; da estrutura pessoal de cada um ... Faço a ten

tativa de especificar alguns: a situação objetiva do mercado 

de trabalho diz muito para o aluno; a origem e a histõria in

dividual de cada um; o que levou o aluno a fazer o curso; co

mo o professor assume a sua profissão e o quanto se realiza 

nela; a experiência profissional do aluno e do professor. En

fim, a multiplicidade de aspectos e tão grande, que resolvo en

cerrar aqui, o "descrevendo a prãtica". 



3 - REFLETINDO A PRÃTICA DESCRITA 

3.1 -Contexto Teõri co 

No in1cio da dissertação, explicitei meus pressupostos 

gerais que, como disse, permeiam toda a dissertação. Neste mo-

mento, trata-se de deixar claro o contexto teõrico especi-

fico do problema em estudo, que sustentarã a anilise realiza-

da e as conclusões. Sendo assim: 

- A representação, neste caso, estã sendo entendida co-

mo o n"ivel de compreensão, consciente ou não, que o professor 

tem das relações entre a teoria e a prâtica. 

- Quanto ao conhecimento, entendo que 11
0 processo de en-

riquecimento do homem com um novo saber se chama, precisamen-
1120 

te, conhecimento . Este processo corresponde ã recr1açao 

2° KONSTANTINOV, F. e KOPNlN, P. et alii. Fundamentode Fi
losofia marxista - leninista. URSS. Editorial Progresso, 
1982, p. 133. (Texto traduzido pela autora desta Disser
tação). 
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do mundo objetivo na consciência do homem, sendo a apropria

ção da realidade pelo pensamento um ato- de criação. A base do 

movimento do pensamento, no sentido do novo saber, e a inte

ração prãtica entre sujeitos e dos sujeitos com os objetos. 

Não sendo um fim em si mesmo, o conhecimento deve estar a ser

viço da transformação destas relações. 

- A prãtica social e histõrica e estã imersa na reali

dade objetiva. Representa a atividade concreta dos homens nos 

mais diversos planos: no econ6mico, no ideolÕgi~o, no poll

tico, no cultural, no lazer, no cotidiano. No caso espec1fi

co do processo de ensino, interessa, alem desta prãtica so

cial, que e a ação do sujeito na relação com os homens e com 

os objetos, a prãtica social que e conhecimento histõrico acu

mulado, bem como a que representa o n1vel de conhecimento e 

experiência de cada ser humano. 

-A teoria e, em ultima instância, o processo de reflexão, 

desencadeado sobre a prãtica. Permite avançar o 11 n1vel de sa

ber11 da realidade objetiva que existe, independente do fato 

de ser ou não por nõs conhecida, bem como a qualificação da 

nossa intervenção na realidade. 

- No que diz respeito ãs relações entre a teoria e a prã

tica, elas podem ser representadas diferentemente. :Isto, tan

to no que diz respeito ã forma, quer dizer, as relações pro

priamente ditas, quanto no que diz respeito ao conteúdo, ou 

seja, ao entendimento do que e a teoria e do que e a prãtica. 
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No entanto, embora haja especificidades, forma e conteúdo in

ter-relacionam-se dinamicamente, determinando, no conjunto da 

representação, a concepçao que o professor tem das relações 

entre a teoria e a prãtica. 

- Nas representações que o professor faz das relações 

entre a teoria e a prãtica, pode haver a priorização dos ele

mentos teõricos e a desconsideração da prãtica, como pode ha

ver a priorização da prãtica e a desconsideração da teoria ou, 

ainda, igualdade na importância dada aos elementos teõricos 

e prãticos, nas relações que entre eles se estabelecem. 

- As representações que o professor tem ou faz, por sua 

vez, não são nascidas com o professor e despertadas na medi

da do seu desenvolvimento, como tambem não são ~stabelecidas 

pelo prõprio professor, a partir de sua histõria individual. 

A explicação para a construção de diferentes maneiras de re

presentações das relações entre a teoria e a prãtica tem que 

ser buscada na histõria coletiva, no modo como as pessoas se 

organizam para produzir seus meios materiais de existência e 

na função social que a Educação cumpre, por imposição da so

ciedade que a instituiu e a mantem instituida. 

- Considerando a 11 prãxis pedagõgica .. , no Ensino Formal, 

como uma atividade de construção e reconstru~ão do conheci

mento, para o conhecimento critico da realidade e o engaja

mento em prãticas concretas, visando ã sua transformação, a 

maneira como o professor representa as relações entre a teo-
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ria e a prãtica reveste-se de uma importância fundamental. Ela 

nos remete ã concepção· que o professor tem das relações en-

tre o sujeito e o objeto, das quais decorre o processo de co-

nhecimento. 

Quando falo das diferentes maneiras de conceber as re-

lações entre a teoria e a prãtica, estou me referindo as di-

versas formas de conceber o processo de conhecimento, o que 

nos .permite ou não estabelecer uma "correspondência" entre o 

concreto .vivido e o concreto pensado, assim como estou me re-

ferindo ã nossa maneira de conceber a intervenção na reali-

dade, que pode ser a de reificar ou de transformar. 

- A maneira como o professor representa as relações en-

tre a teoria e a prãti ca, portanto, tem limitações na sua prãxis 

pedagõgica ao nivel do ensino. Estas se manifestam indepen-

dente do n1vel de consciência que o professor tem a seu res-

peito e apresentam indicadores que nos permitem detectar o 

.... 1 d . - . 21 -nlVe e compromet1mento, na prax1s , com a transformaçao das 

estruturas econômicas, sociais, politicas e culturais. Posso 

citar, como exemplo das implicações anteriormente referidas, 

ao n1vel teõrico, como o professor entende a realidade na qual 

21 Entendo que a prax1s contem elementos prãticos e teõricos. 
Que r d i z e r , e 1 a e a c a te g o r i a ma i o r q u e aba r c a , em sua u n i -
dade, os diferentes modos de estabelecimento das relações 
entre a teoria e a prãtica. 
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vive, a função social da Educação, a pr6pria disciplina que 

ministra: a sua função social, a relação que estabelece com 

as demais disciplinas; ao n1vel prãtico, como ele faz a esco

lha do m~todo, a seleção do conte~do, a forma de avaliação, 

a relação com os alunos. 

- Separei as implicações em prãticas e teõricas, a fim 

de poder apreender a especi fi c i da de que 1 hes ~ prõpria e apro

fundã-la~ pois nao hã prãtica que não contenha elementos teõ

ricos e não hã teoria que efetivamente apreenda a realidade, 

que nao contenha, em si, elementos prãticos. Nascida da prã

tica~ a teoria nos permite compreender, explicar e retornar 

ã prãtica com um novo entendimento, que abre possibilidades 

para novas prãticas~ que são prãxis, na medida em que cont~m 

elementos prãticos e teõricos. 

3.2- Eixo de Análise da Problemática em Estudo 

Retomando a problemãtica proposta, interessa saber: 

-Quais sao as implicações te6rico-prãticas no ensino da 

Psicologia Educacional em cursos de Graduação para professo

res em formação, decorrentes das representações que o profes

sor tem das relações entre a teoria e a prática? 

Para responder ao problema em estudo, ~ necessãrio que 

as observações descritas passem pelo processo de anãlise e 

nos demonstrem como o conhecimento ~ trabalhado em sala de 
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aula. Isto porque: 

1) A principal pr~tica na sala de aula se processa na 

esfera do conhecimento, isto e, do saber. 

2) O 11 jeito" que o professor desenvolve o processo de co-

nhecimento nos diz do seu nivel de compreensão das relações 

entre teoria e prãtica e do papel que jogam os diferentes su-

jeitos- professor e aluno- neste processo. 

3) O 11 jeito 11 do professor desencadear o processo de co-

nhecimento, igualmente, nos diz da sua concepção de Educação, 

da função que, para ele, cumpre o sistema educacional na sua 

r e 1 a ç ã o c o m a s o c i e da de, da i m por t â n c i a e funções q u e a t r i b u i 

ao planejamento e avaliação, da postura que assume na relação 

com os alunos, bem como determina a sua escolha dos metodos 

de trabalho e das têcnicas. Isto porque hã uma relação dire-

ta - nao superposta -entre o 11 jeito 11 de desencadear o pro-

cesso de conhecimento, os demais aspectos do processo de en-

sino e as concepções que sustentam a sua prãtica. Enfim, a ana

lise da prãtica revela as concepções que, por sua vez,orien-

tam a prãtica do professor. 

Hã, portanto, uma relação muito estreita entre processo 

de ensino (aprendizagem) 22 e desenvolvimento do processo de 

Entendo, por processo de ensino, a colocação em prãtica de uma teoria 
de conhecimento por meio de um conjunto or9anizado de atividades de 
ensino e aprendizagem, em função de uma pratica de classe. 
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conhecimento. o conhecimento e o centro do processo de ensi-

no e sua razão de existir. O conhecimento, centro do proces-

so de ensino, por sua vez, tem como centro as relações entre 

a teoria e a prãtica. A clareza do papel da prãtica e da teo-

ria no desenvolvimento do processo de conhecimento,portanto, 

e determinante para o professor no processo de ensino, indi

cando, inclusive, a direção do seu projeto pol1tico pedagõ

gico, independente do n1vel de consciência que o professor pos-

sa ter dele. 

3. 3 - Como o Profe-ssor Pratica as Re 1 ações Entre a Teor i a 

e a Prãtica no Processo de Ensino? 

A necessidade, neste momento, e a de voltar -a prãtica 

dos professores para, a partir da1, poder detectar como as 

relações entre a teoria e a prãtica são por eles representadas. 

Pela descrição das observações, comparativamente,perce-

be-se que três professores (A, B e C) possuem uma prãtica se

melhante, enquanto que um deles (D) possui mais elementos que 

divergem do que coincidem com os outros três. 

Isto permite traçar um quadro onde a prãtica dos pro-

fessores A, B, C e D, no processo de ensino, possa ser·visua-

lizada no conjunto. 



ASPECTOS IMPORTANTES 

. Quem pensou o conjunto do processo 
(planejamento)? 

. Quem selecionou os conteúdos? 

Quem fez a relação Educação/Socie
dade (realidade concreta)! 

. Quem determinou os métodos e téc
nicas? 

Quem ensinou? 

. Quem falou bem mais? 

Quem ouviu bem mais? 

. Quem tomou as decisões? 

. Quem cobrou a disciplina? 

Quem avaliou? 

PROCESSO DE ENSINO 

PROFESSORES A, B e C/ALUNOS 

. Os professores; foi apresentado. 

Os professores. 

. Não f o i rea 1 i zada, apesar de ten
tativas. 
Os professores: aula expositiva, 
trabalho em grupo e exposição 
ora 1. 

. Os professores e os livros. 

Os professores. 

. Os alunos. 

. Os professores. 

. Os professores. 

Os professores. 

PROFESSOR O/ALUNOS 

. O professor, com discussão, 
embora mTnima . 

. O professor. No decorrer do 
trabalho, algumas vezes, os 
alunos optaram. 

. Houve, sempre, a tentativa. 
Algumas vezes foi realizada . 
Uso bem variado de métodos e 
técnicas que estimulavam a 
discussão. 
A perspectiva era de que am
bos aprendessem. 
Ambos falavam. 

/lmbos ouviram . 

. Sem que o professor perdesse 
a direção do processo,muitas 
vezes as decisões foram co
letivas . 

. O professor e os alunos. 

. O professor. 

0"1 
w 
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O quadro traçado, sem muito esforço da anãlise, nos de

monstra que a prãtica dos professores A, B. e C "cor·responde" 

ao que Paulo Freire chamou de a 11 Concepção Bancãria de Edu-

- 23 -caçao" . Seus elementos essenciais sao: processo de ensino 

visto como uma prãtica permanente de depositar conteúdos; des-

vinculação da teoria das experiências concretas; aluno visto 

como um ser passivo e adaptado; professor, sujeito do proces-

so. Enfim, hã, no espaço da sala de aula, a reprodução das 

relações sociais que permeiam a sociedade. 

Por outro .lado, a prãtica do professor 11 0" corresponde 

ao que Paulo Freire chamou a .. Concepção .Libertadora de Edu
- 24 caçao" . Nesta concepção, o conhecimento nao e tratado co-

mo um fim em si mesmo; as relações entre o aluno e o profes-

sor tendem a ser mais democrãticas; o aluno e visto, também, 

como sujei to do processo; hã, no espaço da sa 1 a de aula, 9 ten-

tativa de compreender a realidade em que se vive e, partindo 

da cr1tica, atraves da reflexão e da discussão, encontrar for-

mas alternativas e coletivas de superação. 

Aprofundando a anãlise vimos que, numa situação de en-

sino, o conhecimento historicamente acumulado, o "de ontem" 

23 FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro, Paz 
e Terra, 1983. Cap. Il, p. 63. 

24 Idem, ibid., Cap. III, p. 89. 



65 

e o 11 de hoje .. , passa a ser o conteúdo. Na verdade, e a teo-

ria que se trabalha a fim de que sejam alcançados os objeti-

vos estabelecidos. Estes objetivos, por sua vez, têm relação 

com a concepçao de Educação, com o 11 jeito 11 de operacionalizar 

e com o projeto pol1tico pedagÕgico. 

-Sendo assim, num processo de ensino, e muito importante 

caracterizar 11 que tipo de conteudo 11 e trabalhado e 11 COm0 11 ele 

e trabalhado, porque estes dois elementos determinam, em gran

de parte, a direção do politico que estã inserido no pedagõ-

gico, determinando o seu eixo: conservar ou transformar. En-

fim, o 11 0 quê .. e o 11 COm0 11 respondem, em grande parte, ao 11 pa-

ra quê". 

t neste contexto que o papel atribu1do ã prãtica e ã teo

ria ganham importância, porque determinam a coerência entre 

o 11 0 quê .. , o 11 COm0 11 e o 11 para quê" no processo de ensino. 

A c o e r ê n c j a , descri ta a c i ma , ê de te rm i nada porque a te o

ria e a prãtica são o centro do processo de conhecimento que 

-e, por sua vez, o centro do processo de ensino. O processode 

ensino tem, como sujeitos dinamizadores, o professor e o alu-

no. Assim, dependendo de como, no processo de ensino, a prã-

tica e a teoria são trabalhadas, a perspectiva do processo 

de conhecimento e de construção e reconstrução ou de trans-

missão e reprodução. A perspectiva do processo de conhecimen-

to, como conseqt.lênci a, determina que as relações polltico-edu

cativas sejam mais ou menos igualitãrias, bem como indica qual 
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e a função que o professor 11 imprime 11 ao sistema educacional: 

11 reprodução 11 ou 11 transformação 11
• 

A prãtica observada demonstra, portanto, que um projeto 

polltico-pedag6gico libertador e incoerente com uma visão de 

processo de conhecimento, enquanto transmissão e reprodução 

do conhecimento historicamente acumulado: teorias, informa-

ções, conteúdos. Isto porque, nesta perspectiva, o conheci

mento, principal prãtica do processo de ensino, passa a ser 

tratado como um fim em si mesmo, distanciado da realidade que 

tem que ser conhecida para ser transformada. 

Por outro lado, a prãtica de um dos professores demons

trou que não hã como trabalhar o processo de conhecimento nu-

ma perspectiva de construção mesma do saber, sem equilibrar 

a importância dada aos elementos te6ricos e prãticos e sem 

apontar para a mudança. Isto porque, nesta perspectiva, o co-

nhecimento 11 e 11 em função de transformação e não hã como trans-

formar sem conhecer o que deve ser transformado. 

Continuando a aprofundar a análise, posso dizer que -e 

consenso, por parte dos estudiosos, que a reflexão expressa 

o movimento ps1quico em um dos seus mais elevados n1veis de 

elaboração, sendo ela quem permite que o conhecimento, nao 

sem esforço por parte do sujeito e condições m1nimas, acon

teça. r atraves desta 11 Capacidade 11 que o homem constr6i {s1n

tese), destr6i (anãlise) e volta a construir {s1ntese)ou, en-

tão, destr6i, constr6i, para voltar a destruir, num movimen-
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to inesgotãvel, infinito. 

Trata-se, então, de verificar, a fim de adentrar na anã-

lise: que relação foi estabelecida, pelos professores, entre 

o movimento reflexivo e a questão te~rico-prãtica? Como esta 

relação, por sua vez, se relacionou com o fato do conhecimen-

to ter que explicar a realidade na qual os alunos, neste ca-

so professores em formação, estão atuando ou irão atuar? E 

qual a relação destes três elementos com o projeto pol1tico-

-pedag~gico 11 transformador 11 ou 11 conservador 11 ? Esta -e a re-

flexão que permitirã aclarar, através da continuidade da anã-

1 i s e , c o mo o s p r o f e s s o r e s r e p r e s e n ta m a s r e 1 a ç õ e s entre a te o -

ria e a prãtica e as conseqUências prãticas para o processo 

de ensino. 

Enquanto a prãtica dos professores A, B e C demonstrou 

que o movimento reflexivo pode ir do te~rico para o te~rico 

e do te~rico para ao prãtico, a prãtica do professor 11 0 11 de-

monstrou que o movimento reflexivo pode ir do prãtico para .o 

te~rico. A partir da1, pude inferir mais um movimento reflexivo 

que seria o do prãtico para o prãtico. 

Considerando a descrição da prãtica, o quadro traçado e 

as duas anãlises jã realizadas, posso dizer que, quandoomo

vimento reflexivo foi do te~rico para o te~rico, houve o es-

tabelecimento de uma cisão, no que diz respeito as relações 

entre a teoria e a prãtica. Isto porque a fonte mãxima de co-

nhecimento esteve concentrada no capital cultural ou conhe-
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cimento histõrico acumulado, tanto no de 11 0ntem 11 como no de 

11 hoje 11
• Dado que o conhecimento foi submetido ao processo de 

sistematização e pretendeu ser um corpo t~Õrico explicativo 

ou descritivo da realidade educacional, do comportamento do 

aluno, do per1odo da adolescência etc ... , aconseqUência mais 

imediata desta postura foi a de fazer, da teoria, a prÕpria 

rea 1 idade. Desta forma, o homem concreto e a .sua prãti ca con

creta assumiram, neste movimento de reflexão, um papel pou

co significativo, diria ate, insignificante. Houve, assim, o 

distanciamento da realidade histõrico-social, enquanto cons

trução dos homens concretos, e o conhecimento, que pretendia 

ser a expressão do real, acabou por ser reprodução de teo

rias, de idéias, articuladas entre si. Teve-se, então a re

flexão pela reflexão, a ideia pela idêia, o conhecimento pe

lo conhecimento. O projeto pol1tico-pedagõgico que esteve 

permeando todo o processo de ensino, independente do n1vel de 

consciência do professor, foi o conservador e a concepção de 

educação, foi a 11 bancãria 11
• 

Quando o movimento reflexivo foi do teõrico para o pra

tico, a relação que se estabeleceu entre teoria e prãtica in

dicou que, neste movimento, o capital cultural de 11 0ntem 11
, ar

ticulado com o de 11 hoje 11
, pretendeu viabilizar a compreensao 

da realidade neste momento histõrico em que vivemos. Quer di

zer, a descrição ou explicação do porquê dos alunos repeti

rem tanto a 1? sêrie do primeiro grau, foi dada a.priori. Como 

se a prãtica concreta dos homens e os prõprios homens fossem 

fruto das idéias e pudessem ser compreendidos a partir das 
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idéias (teoria). Geralmente, foram consultados dois ou três 

autores, foi 11 montado 11 o conhecimento e a realidade foi abs-

tra1da para~ nele, encaixar-se. Assim, houve a preocupaçao 

em considerar a realidade, mas acabou-se por refletir sobre 

um real desencarnado, isto e, não concreto. Este foi o caso 

espec1fico de um dos professores do grupo A, B e C; apesar do 

seu esforço, o seu projeto pol1tico-pedagõgico foi conserva-

dor e a concepçao, a 11 bancãria 11
• 

Finalmente, quando o movimento reflexivo foi do prãtico 

para o teõrico, pareceu haver um equil1brio entre o conheci-

mento histõrico acumulado e a prãtica. Este movimento indi-

cau que o conhecimento, enquanto pretensão de explicação da 

realidade, deve emergir da realidade que pretende apreender, 

isto e, deve ser constru1do. o conhecimento foi trazido a fim 

de explicar a prãtica, possibilitar uma intervenção mais qua-

lificada sobre ela, .bem como em função da anãlise realizada, 

criticar a teoria e reconstru1-la. Aqui, foi possivel detec-

tar, com clareza, que o projeto pol1tico-pedagõgico tinha, 

como eixo, a transformação e que a concepção de educação foi 

a "libertadora ... 

Dissemos, anteriormente, que, alêm dos três movimentos 

reflexivos detectados na prãtica, um quarto pode ser inferi

do. Este ê o que pode ir do prãtico para o prãtico. A adoção 

desta prãtica implicaria um pragmatismo grotesco e um desca

so completo frente ã teoria. Considerando-se que o movimento 

aparente de um fenômeno, na grande maioria das vezes, nao re

vela sua verdade, sua concretude -e necessãrio ir alem da 

1118LIOTel\,~ ~'"'·ro:>~,~b~ LH~ !'":P:-' ·~ ;.; .. ~, : 
FACUL.D.'D:: 01: i!r:'.l~ .. lC.~r':~·$.(< .. : .. 

-----.......----~.--...; .. ~;..;.,, ....... 
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aparência para apreender a sua essência torna-se 

lina a necessidade do conhecimento histor~camente 

crista

acumulado 

para explicar esse fenômeno. Desta forma, o conhecimento pro

veniente deste quarto movimento, viabilizaria a explicação de 

uma realidade factual, mas não concreta. Não seria qualifi

cador da prãtica, embora a perspectiva pudesse ser a de trans

formação. 

Temos, nos três movimentos acima descritos, uma aproxi

mação de como os professores observados praticavam e compre

endiam as relações entre a teoria e a prãtica no processo de 

ensino. Usei a expressão "aproximação", porque toda a tenta

tiva de explicação da realidade, quando obsolutizada, se dis

tancia da prôpria realidade que a possibilitou. A cada novo 

mergulho na realidade, a cada nova imersão na prãtica, temos 

novos dados, novos aspectos, novos elementos que vão nos per

mitindo construir e reconstruir o conhecimento e, cada vez 

mais, o concreto vivido passa a ser o concreto pensado que, 

por sua vez, qualifica e orienta a prãtica no sentido do no

vo em busca da superação das contradições. 

3.4- Implicações Teõrico-prãticas, no Ensino da Psicologia 

Educacional, para Professores em Formação, Numa Pers

pectiva de Transformação 

Situei, anteriormente, que no espaço da sala de aula, 

a principal prãtica se processa na esfera do conhecimento. Men-
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cionei, tambêm, a necessidade de o conhecimento, numa pers-

pectiva de transformação, ser trabalho enquanto construção e 

reconstrução, isto ê, o conhecimento deve estar em função da 

apreensão da realidade concreta nas suas multiplas dimensões 

e manifestações (cultoral, econômica, pol1tico, estrutural, 

conjuntural, vida cotidiana), da qualificação e da reorien

tação do sujeito, na prãtica, objetivando, em ultima instân

cia, a transformação da realidade. 

Igualmente, a anãlise realizada apontou para o fato do 

movimento reflexivo ter que ir do prãtico para o teõrico, pa

ra que o processo de conhecimento possa ser trabalhado na pers

p e c t i v a de· c o n s t r u ç ã o do c o n h e c i me n to . As s i m , e 1 e se r i a c o e

rente com um projeto pol1tico pedagógico transformador e com 

uma concepção de educação libertadora que, por sua vez, es

taria em relação com um projeto pol1tico de transformação pa

r a o c o n j unto da s o c i e da de . Tudo i s to , c o n s i de r a n do sempre os 

limites e o papel, inerentes ao sistema educacional, enquan

to co-participante na luta pela transformação da sociedade 1125 • 

Voltando ã problemãtica do nosso estudo, interessa que 

sejam compreendidas algumas implicações teõrico-prãticas, no 

Ensino da Psicologia Educacional, para professores em forma

ção, que são decorrentes do modo como se compreende e se pra-

~A anãlise dos principais limites foi realizadQ no Cap. I, 

p. 2 3. 



72 

ticam as relações entre a teoria e a prãtica no processo de 

ensino. 

E . 1 . - 26 1 . d . stas 1mp 1caçoes serao ana 1sa as na perspect1va do 

processo de conhecimento, enquanto construção e reconstrução. 

Faço esta opção, porque, a partir deste momento, e este oca-

minha que nos permite avançar na anãlise. A principal refe-

rência prãtica, portanto, serão professor "0". 

Uma das primeiras implicações decorre do fato de que o 

trabalho de construção de conhecimento, cuja lÕgica do movi-

menta reflexivo vai da prãtica para a teoria, para apõs re-

tornar ã prãtica, integra o Ensino da Psicologia Educacional 

no mesmo desafio enfrentando pelos processos de ensino via 

Educação Popular 27 : o de "conseguir implementar uma estrate-

g i a p o 11 t ·i c o - p e d a g õ g i c a " , o u s e j a , " p l a n e j a r e pô r em p rã t i -

ca processos educativos ordenados e coerentes, que tenham uma 

seqUência e uma perspectiva tal, que nos permitam chegar -a 

apropriação cr1tica da realidade para transformá-la organi-
,28 . -zadamente . Esta 1ntegraçao acontece, porque o processo de 

26 

27 

28 

"Implicações", no texto, significa "apontar para". 

Faz três anos que trabalho com Educação Popular- sindical -, com 
trabalhadores de todo o Estado, de diversas categorias profissionais. 
No caso da Educação Popular, nos processos de formação de trabalhado
res, esta l~gica permite estabelecer o vlnculo entre o processo de 
formação e o processo organizativo. Estabelece a relação entre, por 
exemplo: a formação e a construção efetiva de um sindicato combativo~ 
c1assista e democrãtico. 
ALFORJA (Equipe). Forjando um povo consciente. Texto de Apoio (14):18, 
São Paulo. 
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conhecimento, assim concebido, realiza o v1nculo entre conhe

cimento psicol6gico- realidade ou sociedade-, prãtica es

colar e sistema educacional, possibilitando que os professo

res em formação que jã trabalham, renovem suas prãticas, e 

preparando os que ainda não trabalham, para que venham a ter 

uma prãtica renovada em função da transformação do sistema 

educacional. 

Decorre da primeira, a segunda implicação. Ela nos reme

te para a questão da integralidade, ou seja, a condução do 

processo de conhecimento, enquanto construção em função da 

transformação social -a partir da 16gica prãtica-teoria- prã

tica -, tem, como centr~. uma visão de Educação como um pro

cesso permanente e integral, porque vincula o Ensino da Psi

cologia Educacional ao processo de organização dos professo

res em uma de suas frentes de luta: a instituição escolar e 

a sala de aula. 

No que diz respeito ao especifico da sala de aula (es

tamos na terceira implicação), esta concepção de integrali

dade da Educação supõe que, no global do processo de Ensino 

da Psicologia Educacional: 

- Se trabalhe com a trilogia: sociedade, conhecimento e 

sistema educacional, isto e, Educação e sociedade voltadas pa

ra a transformação. Pode-se dizer ainda: sociedade, Educação 

e p rã ti c a t r a n s formado r a no e s p e c 1 f i c o que , tanto par a o pro

fessor, quanto para o professor em formação, e o sistemaedu-
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cacional, a instituição escolar e a sala de aula. 

- Não se isole todo o trabalho de construção do conhe-

cimento psicolÕgico do contexto da luta de classes, porque, es

tando ela presente, não se perde o divisor de ãguas e, como 

conseqOência, o fio condutor do projeto pol1tico-pedagõgico 

transformador. 

- O trabalho de construção de categorias e conceitos psi

colÕgicos seja realizado a partir da anãlise da prãtica es-

colar, da instituição escolar e do sistema educacional, por

que e esta a real idade que deve ser apreendida e porque e ne-

la que o professor em formação vai intervir. 

- O conhecimento psicolÕgico historicamente construido 

seja trabalhado, principalmente, na medida em que auxiliar 

na explicação da realidade a ser conhecida. Isto supõe suare

visão cr1tica e seleção, porque as vãrias escolas psicolÕgi-

cas nos remetem a pressupostos diferentes sobre natureza mo-

ral e ação do ser humano, bem como sobre o seu n1vel de in-

- . d 29 tegraçao na soc1e ade . 

29 A este respejto ver: BLEGER, Jose. Psicologia da Conduta. Porto Ale-
gre. Artes Medicas, 1984. p. 187. 11 

( ••• ) .temo~ eviden..te.ment.e o di
ILcA..t(' de no.õ peJtgu.n.taJt .õe a. p.6ic.olog.<.a. ê uma. c..<.ê.nc..<.a. ou M. hã mui.ta.-6 
c.iê ncw p.óic.olÕgic.a.-6, c.a.da. uma dM q ua.-<..6 ê - em .6 epa11.ado -uma c.iê.n
ua em.!>.{. mumo". CAMPELLO, Andre. Psicologia: abstração ou realida
de. Rio de Janeiro, Achiame, 1983. p. lO. ~( ... )a ~de6Inicao e 
con~t<tuc.ional. A c..<.ê.nc..<.a p.6ic.olÕgic.a. não .tem uma de6-{.nú;ã.o c.lall.a da
quLfc que ê 6undamenta.l: o obje.to de u.tudo; o-6 mê.todo-6 de .tiLabalho; 
(lj cC'ncedo.õ de bMe". 
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- As anãlises realizadas não sejam psicologistas, o que 

implica em não i~olar os individuas do seu contexto hist~ri-

co e não 11 ignotta.tt o e6eLto da..t> c.ondicÕe.6 .t>oc.-<.a.-<..6 e polZ:tic.a.é> 

.t>obtte o c.ompott:ta.men:to, :tottna.ndo .6ubje:tivo.6 0.6 pttoblema..6 ge

Jta.do.6 pela. e.t>:tJtu:tutta. .óoc.-<.a..t e ec.onôm-<.c.a." 30 . Para tanto, e ne

cessãrio o auxilio de outras ciências: Histõria, Sociologia, 

Filosofia, ... 

- Alem da capacitação do professor em formação, ao .... 
n1-

vel da Psicologia Educacional, haja a formação intencional e 

planejada ao nivel pol1tico/ideol~gico e etico/moral. 

-A tensão individual/coletivo seja superada,gradativa

mente, pela construção da identidade coletiva que, respeitando 

a individualidade, permite a organicidade e unidade na açao 

transformadora. 

- A o n 1 v e 1 da p e s s o a , na o s e t r a b a 1 h e som e n te com . o 11 p e n-

sar 11
, mas taJ;llbem com o 11 Sentir" e com o 11 agir 11

, porque o que 

se quer e formar professores que se assumam enquanto sujei

tos pollticos, co,.:participantes na construção da histõria co-

letiva e construtores- em relação- das suas histõrias in-

dividuais. 

30 LIBANEO, Jose C. e outros. Psicologia Social: o homem em 
movimento. São Paulo, BrasilTense, 1985. p. 156~ 
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-Haja coerência entre o 11 0 quê .. , o 11 COm0 11 e o 11 para quê .. 

no Ensino da-Psicologia Educacional. 

Esta questão da coerência nos remete a uma quarta e Ül ti ma impl i

caçao: a necessidade do professor revisar seu n1vel de com-

preensao e pritica metodol6gica. A revisão ê necessiria, por-

que os aspectos essenciais no Ensino da Psicologia Educacio

nal são: o planejamento (contêm os objetivos), os conteúdos, 

os mêtodos, as técnicas, a avaliação e as relações po11tico-

-pedag6gicas. Estes aspectos nos permitem pôr em prãtica uma 

concepção de Educação- relacionada com uma visão de homem e 

da sua relação na sociedade -, bem como nos permitem opera-

c i o n a 1 i ;a a r o pro c e s s o d e c o n h e c i m e n to . I g u a 1 me n te , e s te s a s -

pectos concretizam a coerência no processo de ensino. A re-

lação 16gica e coerente que se estabelece entre todos estes 

aspectos, no processo de ensino, ê o que se chama de metodo-

logia. 

A metodologia, portanto, nao pode ser reduzida aos as

pectos operacionais. Ela ê muito mais do que isto, na medida 

em que ê o elo de ligação entre concepções e operacionaliza-
' 

ção das concepções e na medida em que faz a ligação entre a 

teoria e a prãtica na prãxis do professor e, tambêm, a liga

ção entre conhecimento constru1do e prãtica transfor.madora, 

tanto para o professor, quanto para o professor em formação, 

ao n1vel do especifico, que ê o processo de ensino e a ins-

tituição escolar e do sistema educacional, o espaço mais am-

plo de luta. 

llti!ILton~ ... ';;.\ :s~:-..om.u., us t-:~;;~,;:~-;;ç,1,::;-~ 
FAC\.ILf)'ê)" f;11~ P"T.JC-'1":'~0 .. W' : -,, 
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Desta forma, ao inves de falar em metodologia, -e mais 

adequado falar em concepçao metodol~gica que significa 

"de6~n~n ~oda a l~g~ca do pnoce~~o de conhe

c~men~o que va~ ~e de~envolven a~navé~ de uma 

e-~,~na~ég,<_a polZ~~co-pedag~g~ca. Veve ~en a vi

~ ã.o genal que on~en~a ~o do o pno c e~~ o, que dê. 

unidade e coenê.ncia a ~odo~ o~ elemen~oh que 

nele in~envê.m, em ~odo~ o~ momen~o~ e ~m ~o-
31 

do~ o~ pa~~o~ de~~e pnoce~~o" 

A metodologia assim entendida, portanto, coloca a neces

sidade de revisão do cotidiano do processo de Ensino da Psi

cologia Educacional, isto e, de todos os aspectos que dele fa-

zem parte: do conhecimento da realidade que antecede ao pla

nejamento, ate a avaliação final do semestre letivo. Is.:to su-

põe a seleção e redefinição do papel e funções que cumprem no 

processo de ensino, o planejamento, os conteúdos, os me todos, 

as tecnicas, a avaliação e as relações pol1tico-pedagõgicas. 

Estes aspectos todos, articulados entre si, na sua operacio-

nalização, e que permitem que a lÕgica prãtica-teoria-prãti-

ca se concretize e possibilite a construção do conhecimento 

em função da tránsformacão. 

31 ALFORJA, (Equipe), obra citada, p. 18. 
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Por outro lado, essa concepçao de metodologia tambem co

loca o fato ·de que não hã ·como o professor de Psicologia Edu

cacional ficar restrito ao espec1fico do processo de ensino 

sem se envolver, no m1nimo, numa 11 luta pol1tica 11 no conjunto 

da Universidade, principalmente, no curso dePedagogia e, dentro 

dele, na gama de disciplinas que compõem a Psicologia da Edu

cação, no sentido de uma reorientação nesta perspectiva.Alem 

do professor, necessariamente, os professores em formação de

veriam ser envolvidos. Isto porque esta luta polltica maisam

pla faz parte da estratégia pol1tico-pedagÕgica do professor 

e do aluno que objetivam fazer com que o sistema educacional 

seja co-participante da luta mais geral dos trabalhadores pa

ra transformar a sociedade. Esta concepção metodolÕgica ar

ticula a Educação, atraves do Ensino da Psicologia Educacio-

nal, com a organização dos professores, porque o conhecimen

to constru1do, segundo a lÕgica pratica-teoria-pratica, além 

de permitir a apropriação cr1tica da realidade, gera o com-

promisso com a ação transformadora. 

Assim, aos professores do Ensino da Psicologia Educacio-

nal fica o desafio e a necessidade de aprofundamento na com

preensao dos fundamentos e da vivência desta prãtica metodo-

lÕgica, que corresponde a uma possibilidade concreta -de por 

o Ensino da Psicologia Educacional, atraves da formação de 

professores novos, a serviço da transformação do sistema edu-

cacional e, atraves dele, a serviço do conjunto da classe tra~ 

balhadora. 



CONCLUSAO 

Na introdução da dissertação, situei três preocupaçoes 

que fizeram com que eu dirigisse sua produção para a questão 

das relações entre a teoria e a prãtica na prãxis pol1tico

-pedagõgi ca do professor. As preocupações foram decorrência da 

minha prÕpria prãtica, enquanto aluna e professora de Psico

logia Educacional. 

Enquanto aluna, resisti de modo enérgico ã assimilação 

e ã reprodução passiva do conhecimento, ou seja, ã inculca

çao de teorias e de sua verbalização ou escrita reprodutiva. 

Enquanto professora, jã tinha uma opçao pol1tica a favor dos 

interesses imediatos e históricos dos trabalhadones. Esta opção 

me vez viver muitos conflitos, em função de não conseguir im

plementar, na prãtica, um ensino alternativo, o que resultou 

na necessidade de um maior aprofundamento e teorização, no 

sentido da reorientação da prãtica na lÕgica de implementa

ção deste projeto. 

No processo de produção da dissertação, vivi uma expe

riência única e extremamente rica: a de ser observadora da 
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prãtica do Ensino de Psicologia Educacional. A situação de ser 

observado~a~ desprovida de qualquer envolvimento pessoal e 

compromisso imediato com o processo observado, e muito cômo

da e tranqUila. No entanto, permite o distanciamento, o ri

gor mais crltico na anãlise e a possibilidade de encontrar 

sa'idas. 

Acredito que a reflexão critica sobre a realidade, para 

ser construtiva e conseqOente, exige a superaçao da dicoto

mia prãtica-teoria nas suas múltiplas dimensões. Isto porque 

e na prãxis que se buscam a resolução e a superação das con

tradições. r nela que se realiza a formulação de propostas 

transformadoras que trazem, consigo, a esperança, um dos fa

tores fundamentais para a luta. 

Retomando o processo de produção da dissertação, dou-me 

conta de que a convicção pessoal, nas afirmações feitas no 

parãgrafo acima, foi o principal pressuposto, não expl'icito, 

que me orientou. 

Na verdade, sabia de antemão o que iria encontrar na Uni

versidade. Muitos são os textos, ã nossa disposição, que con

testam o ensino que nela encontramos. Do mesmo modo, a cada 

dia, aumentam os autores, alguns jã citados na dissertação, que 

fazem a anãlise crltica da Psicologia Educaci.onal. A questão 

de fundo e: qual e a nossa resposta diante desta realidade 

que nos agride e nos deixa indignados? Esta foi, justamente, 

a busca que fiz durante toda a dissertação. 
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Nesta busca, situei os dois projetos pol1ticos para o 

conjunto da sociedade: o transformador e o conseriador. Al~m 

disso, procurei relacionar os projetos com as funções atri-

bu1das ao sistema educacional e mostrar a lÕgica que existe na 

relação entre projeto politico para o todo da sociedade,fun-

coes atribui das ao sistema educacional, concepções e tendên-

cias da Educação. A seguir, situei o professor como um dos 

principais sujeitos mediadores entre sistema educacional e 

sociedade. Isto feito, verifiquei que a função "ilegal", po

r~m "leg1tima" do sistema educacional e limitada. Analisei os 

limites e, partindo dai, situei as diversas frentes de lutas 

do professor que se assume enquanto sujeito pol1tico a ser-

viço da transformação. 

-Assim, cheguei a sala de aula e ao processo de ensino. 

Observei quatro professores. Três deles tinham uma prãtica 

que se aproxima do que Paulo Freire concebe como a "concepção 

bancãria de educação" e um deles, da "concepção libertadora 

da Educação". 

Para responder ao que me havia proposto, nao foi sufi

ciente identificar as concepções de Educação com a prãtica glo

bal dos professores no processo de ensino. Tão pouco foi su

ficiente estabelecer a relação entre as concepções de Educa-

c a o , d a q u a 1 a p rã t i c a d os p r o f e s s o r e s se a p r o x i ma , com o pro

jeto po11tico-pedagõgico, relacionando-o com o projeto pol1-

tico para o conjunto da sociedade. Então, analisei o centro 
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do processo de ensino, o conhecimento, e fui verificar como 

o professor praticava as relações entre a teoria e a pritica 

e como o "jeito., de trabalhar estas relações se relacionava 

com a concepção de Educação e com o projeto pol1tico-pedagõ

gico. 

Isto me levou a perceber que o processo de reflexão,que 

vai da pritica para a teoria, para retornar ã prãtica, cor-

responde a uma perspectiva do processo de conhecimento, en~ 

quanto construção e reconstrução. Alem disso, que o processo 

de conhecimento, assim concebido, tem relação com o projeto 

global de transformação da sociedade mediado, por conseqO~n

cia, por um projeto pol1tico-pedagõgico para o processo de 

ensino. 

Fui, então, verificar as implicações para o Ensino da 

Psicologia Educacional, decorrentes do fato de assumir o pro-

cesso de conhecimento enquanto construção e reconstrução, na 

perspectiva da transformação social. 

Ao termino do estudo realizado, a principal conclusão ê 

esta: 

A construção de uma estratégia politico-pedagÕgica e uma 

alternativa (entre outras) que se coloca para os professores 

ocuparem o espaço do sistema educacional, visando ã transfor

mação da sociedade. 

81141LIOTEC4 S.El'ORlAl .• O!i ii:!.OUiWii.CAO I 
FACULDAOR IH't I!'.O!J~ACÂO • Vllri'(Qfi 
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No espaço espe~lfico de luta, a sala de aula, terão que 

ser postos em pratica, processos de ensino que realizem a di

flcil articulação entre Educação e organização polltica do 

conjunto dos sujeitos envolvidos na Universidade- sistema educa-

cional. Isto, a fim de colocar a Universidade cada vez mais 

a serviço dos interesses dos trabalhadores. 

Este estudo demonstrou que o trabalho em sala de aula, nu

ma perspectiva de produção de conhecimento, segundo a lÕgica 

prãtica-teoria-prãtica, viabiliza a construção desta estra-

tegia, porque possibilita a compreensão crltica da realidade 

e compromete para a ação transformadora. 

Por outro 1 a do , demo n s t r ou q u e a ta r e f a na o e fã c il . F i -

ca para nõs, professores que encontramos elementos de identi

dade nesta opção pol1tica, o desafio de "arregaçar as:mangas" 

e adentrar no aprofundamento teõrico-prãtico, a fim de ace-

lerar o processo de construção desta estratégia. 

Particularmente, o desafio que este trabalho me coloca 

-e o de elaborar um novo projeto de estudo que me permita um 

novo aprofundamento. Acredito que o procedimento metodolÕgi-

co de estudo que me permitiria alcançar tal objetivo, passa 

pela vivencia pessoal do processo de ensino, tendo corno con-

texto teõri co, o conjunto das conclusões a que cheguei na di s-

sertação que termino e, a partir dela, a reelaboração de tais 

conclusões (obviamente, serã necessãrio o aprofundamento do 
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-conhecimento historicamente acumulado, na area de estudo em 

questão). 

Sem duvida alguma, e extremamente sedutor e, ao mesmo tem-

po, assustador perceber que, a elaboração da estratégia po

litico-pedagÕgica que defendo, trata-se de: 

- Verificar se, no estudo realizado, conseguimos iden

tificar o núcleo central da estratégia pol1tico-pedagÕgica que 

e a concepção metodolÕgica. 

- Aprofundar todas as dimensões desta concepçao. 

- Formular procedimentos coerentes e ordenados, que ar-

ticulam o "o quê", o "como" e o "para quê" no processo de en-

sino. 

"A que.õ:tão de .6abe.tz.. .6e c.abe ao pen..õamen:to hu

mano uma ve.tz..dade obje;tiva não ê uma que.õ;tão 

;teo.tz..ic.a, ma.6 p.tz..â;tic.a. E n.a p.tz..â:tic.a que o ho

mem deve demon..õ:t.tz..a.tz.. a ve.tz..dade, i.õ;to e, a .tz..ea

iidade e o pode.tz.., o c.a.tz..â;te.tz.. ;te.tz...tz..en.o do .õeu 

p en..b am en.;to. A d-i_.t, pu.ta .b o b.Jr.e a Jr.ea..Uda.de. ou não

-Jz..eaiidade do pen.6amen;to i.õoiado da p.tz..âxi.b e 
- - 32 uma que.tdao pu.tz..amen.;te e.b c. o ia.6 ;ti c. a. " 

32 Marx/Engels. Obra citada. 



BIBLIOGRAFIA 

1 - ALFORJA (Equipe). Forjando um povo consciente. São Paulo, 

lo. Texto de Apoio, n9 14. 

2 - BESSE e CABENING. Politzer: princ1pios fundamentais de 

filosofia. São Paulo, Hemus. 

3 - BLEGER, Jose. Psicologia da conduta. Porto Alegre, Ar

tes Medicas, 1984. 

4 - BRANDAO, Carlos (Org). Lições~ Nicarãgua: ~ experiên

cia da esperança. São Paulo, Papirus, 1985. 

5 - C A M P E L L O , A . P s i c o 1 o g i a : a b s t r a ç ã o o u r e a 1 i d a d e . A c h i ame , 

1983. 

6 - CAPARROS, A~ e N. Psicologia de la liberacion. Espanha, 

Fundamentos, 1976. 

7 - CUNHA, L. A. Educação e desenvolvimento social no Bra-

sil. Rio de Janeiro, Francisco Alves, 1980. 

8- CURY, Carlos R. Jamil. Educação e Contradição. São Pau-



86 

lo, Cortez, 1985. 

9 - DELOULE. La psicologia, mito cient1fico. Anagrama, 1984. 

10 - ENGELS, F . .QE_ socialismo utõpico ao socialismo cienti

fico. São Paulo, Global, 1985. 

11 - FERRAR!, Alceu R. Pol1tica e Pesquisa. Porto Alegre, 

UFRGS, outubro de 1981. 

12 - FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 15. ed. Rio de 

Janeiro, Paz e Terra, 1983. 

13- GADOTTI, t~oacir. Cadernos de Educação. Porto Alegre, CPERS, 

nQ 4, novembro di 1985. 

14- GIROUX, Henry. Pedagogia radical. São Paulo, 

1983. 

Cortez, 

15 - GOHN, Maria da Gloria M. A pesquisa .nas ciências so-

ciais. Caderno ;CEDES, São Paulo, nQ 12, outubro de 

1984. 

16 - HARNECKER, Marta .. Os conceitos elementares do materia

lismo histõrico. São Paulo, Hucitec, 1973. 



87 

17 - HESSEN. Johannes. Teoria do Conhecimento. Portugal, Ame

rico Amado, 1980. 

18 - JARA, Oscar. Concepções dialéticas~ Educação 

lar. Texto de Apoio, maio de 1985. 

19- KONSTANTINOV, F. e KOPNIN, P. et alii. Fundamentos de 

Filosofia Marxista-leninista. URSS, Editorial Pro-

gresso, 1982. 

20 - KOPNIN, P. V. A Dialetica como lÕgica e teoria do co-

nhecimento. Rio de Janeiro, Civilização 

1978. 

Brasileira, 

21 - KOSIK, Karel. Dialetica do Concreto. Rio de Janeiro, 

Paz e Terra, 1976. 

22 - LIBÃNEO, Jose Carlos. Democratização da escola publi

ca. São Paulo, Loyola, 1985. 

2 3 - L I B Ã N E O , J o s e C . e t a 1 i i . P s i c o 1 o g i a s o c i a 1 : .Q. homem ~ 

movimento. 2. ed. São Paulo, Brasiliense, 1985. 

24- MARX/ENGELS. A ideologia alemã. São Paulo, Hucitec. 1984. 

25 - PATTO, M. H. Psicologia e ideologia. São Paulo, Quei

roz, 1984. 



88 

26 - PEREIRA, Otaviano. Q que e teoria. São Paulo, Brasilien

se, 1984. 

27- PONCE, Anibal. Educação e luta de classes. São Paulo, 

Cortez, 1981. 

28- ROSSI, Wagner. Capitalismo e educação. São Paulo, Mo-

raes, 1980. 

29- SAVIANI, Demerval. Escola e democracia. São Paulo, Cor-

tez, 1985. 

3 O - T H I O L L E N T , M . Me to d o 1 o g i a d a P e s q u i s a . Sã o Pau 1 o , Co r -

tez, 1974. 

31 - VASQUEZ, A. S. Filosofia da prãxis. Rio de Janeiro, 

Paz e Terra, 1977. 


