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PREFÁCIO

Diva Lúcia Gautério Conde

Inicio agradecendo o convite para prefaciar o livro ora em suas mãos. 
O aceite,  muito  honrado, não podia supor o material que o compunha e, após 
um breve contato, é certo afirmar que aqui temos uma especial produção para 
e sobre o ensino de Psicologia na Educação Básica brasileira contemporânea.  

A composição dos currículos escolares, como nos ensinaram Apple 
(1986, 2001), Popkewitz (1997),  Moreira e Silva (1994), Macedo e Lopes 
(2017),  Lopes (2014) entre outros, é resultado de acordos políticos, culturais, 
econômicos, que se construíram e se constroem a cada conjuntura pelas quais 
passam as sociedades. Eles revelam prioridades, valores e interesses que estão 
movendo as forças sociais em cada processo histórico. As mudanças e fatos 
recentes   na educação brasileira têm sido uma evidência. Entre 2005 e 2015 
foram incluídos alguns temas no Ensino Fundamental e no Ensino Médio, 
como o conceito de gênero, o debate em torno do racismo, da orientação sexual, 
da homofobia, da intolerância religiosa, entre outros. Foram temas levados 
à escola a partir das reivindicações e conquistas dos movimentos sociais, 
que fortemente se manifestaram neste século XXI, em acordo com as forças 
governamentais que então dirigiam o Estado. Ao longo dos últimos dois anos, 
estes temas foram oficialmente retirados do cenário educacional brasileiro por 
projetos de lei apresentados em câmaras municipais, estaduais e federal, que 
se opõem a que os mesmos sejam tratados no âmbito do cotidiano escolar. 
Estes projetos de lei têm sido conduzidos por bancadas de parlamentares de 
viés declaradamente religioso, apoiados principalmente por fiéis, antes que 
eleitores. Eles se apoiam no pressuposto de que tais temas prejudicariam 
a formação dos jovens, pois estariam em conflito com a formação familiar 
brasileira.  

A Reforma do Ensino Médio, ou Medida Provisória do Novo Ensino 
Médio, promulgada em 2017, revela que está em marcha um outro projeto 
educacional para a juventude brasileira. A alegada busca de escolarização 
vocacionada vai de encontro ao que efetivamente é oferecido aos jovens: a 
redução de investimentos na Educação inviabiliza um projeto que ofereça, 
pelo menos em parte, toda a diversidade de conhecimento em circulação 
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na contemporaneidade. A reforma então cumpriu o papel de demarcar um 
outro arranjo, a Base Nacional Comum Curricular, explicitando que outros 
interesses estão em atividade na atual conjuntura da correlação de forças que 
conduzem o país,  as  quais  romperam com as que a antecederam. Esta fica 
sendo, até o momento, a principal proposição da Reforma. As primeiras ações 
de retirada de disciplinas do campo social e do pensamento, e de disciplinas 
no campo das artes apontam para uma outra concepção, a partir da educação 
formal, de proposições   para a juventude. Entretanto é preciso admitir que 
é possível resistir, pois certamente as expectativas dos vários setores que 
compõem a sociedade, entre eles os movimentos sociais, tencionam os poderes 
constituídos,  e sem dúvida, os próprios jovens,  que à sua maneira, de muitas 
formas dizem não ao que lhes é proposto, quando a proposta não os contempla.  
E é para os jovens que se dirige agora o foco desta reflexão: é indicado incluir 
a Psicologia como uma disciplina escolar no currículo da Educação Básica?  É 
relevante para a formação escolar de jovens? 

A história da inclusão da Psicologia como um saber presente na 
educação secundária data de meados do século XIX, como aprendemos com 
Massimi (1994) e Vechia & Lorenz (1998). Dos conteúdos que incluíam as 
ideias psicológicas então em circulação, mas difusos em temas como a moral 
e a volição, à participação como uma das unidades didáticas -Psychologya- do 
programa de  Philosophia, do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, desde pelo 
menos 1850, a Psicologia tem estado presente ininterruptamente na educação 
secundária brasileira, hoje educação básica. Ela entrou tanto como um saber 
que compunha o cenário de desenvolvimento do conhecimento científico da 
época, como um saber necessário em formações profissionais, desde o final do 
século XIX, nos cursos de formação de professores, e até os dias de hoje, no 
Ensino Técnico.  Nos dois casos a inclusão é compreensível.  

Desde sua constituição, a educação secundária no Brasil é formulada 
como propedêutica, seguindo o modelo europeu de educação para o acesso ao 
mundo do conhecimento, para ter sequência nos estudos superiores. A Psicologia 
participava da formação de jovens como um saber sobre o comportamento 
humano. E fez parte das primeiras provas de vestibular realizadas no país, na 
segunda década do século XX ( NAGLE,1976).  Data também deste período 
a criação de cursos técnicos, e rapidamente a Psicologia é incluída como um 
saber associado a algumas práticas profissionais.  Deste grupo já faziam parte  
os cursos normais, de formação de professores em nível médio, ainda que este 
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curso não fosse visto, por nenhum de seus atores, como um curso técnico. 
Assim, muito antes de termos a profissão de psicóloga(o) reconhecida, e ainda 
antes dos primeiros cursos de formação de psicólogas(os), uma significativa 
parcela  da  população brasileira, ao longo de quase 170 anos, vem tendo 
acesso a alguns constructos, alguns conteúdos resultantes de teorias sobre a 
dimensão psicológica dos seres humanos. Para além da dimensão biológica, 
a inclusão da Psicologia e mais tarde da Sociologia nos currículos escolares 
de formação geral, apontou para a complexidade da vida humana. Da mesma 
forma, a participação dos saberes psicológicos como requisitos de formação 
técnica profissional revela, que para além da própria Psicologia, houve uma 
apropriação, e valorização, por setores da sociedade, de alguns dos conceitos 
por ela produzidos. 

E aqui se retomam  as  hipóteses  apresentadas acima, trazendo para este 
debate a composição dos currículos escolares.  Transformar a Psicologia em 
uma disciplina instrumental, no caso dos cursos técnicos, como a classificariam 
os estudos no campo da Didática, dentro de uma concepção eminentemente 
tecnicista do processo educacional,  ou considera-la uma espécie de disciplina 
que afetaria o desenvolvimento crítico de jovens, levando para as salas de aula 
conteúdos psicológicos alinhados a concepções adaptacionistas, nos obriga 
a retomar o debate em torno da formação de professores (as) de Psicologia 
para a Educação Básica. Ou recuperar o debate a respeito da demanda de 
Licenciatura em Psicologia, tarefa que esta publicação também traz em suas 
próximas páginas. 

O processo educacional formal, desde que se organiza ainda no século 
XIX, é  central para o desenvolvimento dos sujeitos, da vida nos grupos 
sociais dos quais participam, das economias, das culturas, dos conhecimentos. 
Participar de forma qualificada deste processo social é uma questão que se 
impõe a psicólogas(os), não podendo a formação de professores de Psicologia 
ser deslocada para uma decisão privada das Instituições de Ensino Superior 
(IES). Há um objetivo maior, um compromisso com a sociedade, que precisa 
ser empreendido e materializado através da inclusão deste debate no âmbito 
dos programas de formação e de pós-graduação em Psicologia. As escolas 
são espaços privilegiados onde o desenvolvimento humano transcorre  sob o 
olhar e com a colaboração de professores. É um espaço de profunda vitalidade, 
movimento. Ali se se aprende a ler o mundo, a questioná-lo. Ali se ensina a ler 
o mundo. Nas escolas ocorrem as primordiais descobertas de si, do outro, dos 



17

outros.  O laço social que se estabelece em uma sala de aula, com adolescentes 
e jovens, debatendo temas que dizem respeito aos processos de produção da 
subjetividade é precioso, para os jovens estudantes e para a ciência Psicologia. 
As questões que podem ser suscitadas, as problematizações que ali podem 
ser construídas, certamente abrirão novas interrogações a pesquisas e estudos 
psicológicos, para os professores, assim como poderão produzir análises e 
reflexões que venham a expandir o universo dos jovens.   Pautar este debate 
em momento tão especial, que é este ano em que as Diretrizes Curriculares 
Nacionais da Psicologia estão em processo de mudança é sem dúvida um 
mérito inquestionável desta obra. 

Sejam todos e todas bem   vindos à leitura dos artigos aqui compilados. 
Trata-se de leitura imprescindível para aqueles que, neste país, hoje, se dedicam 
a produzir reflexões   e contribuições para a educação brasileira.     

Profa. Dra. Diva Lúcia Gautério Conde
Faculdade de Educação/Universidade Federal do Rio de Janeiro
Núcleo ABEP/RJ
Conselheira CRPRJ, mandato 2016-2019
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APRESENTAÇÃO LIVRO PIBID

Dentre as políticas educacionais propostas nos últimos anos dirigidas à 
formação de professores nos cursos de licenciatura, sem dúvida o Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), foi uma das mais 
exitosas e que maior impacto teve sobre as universidades e as redes de ensino 
de todo o país. 

Implementado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (CAPES), o PIBID foi lançado pelo Edital MEC/Capes/
FNDE em 12 de dezembro de 2007 e inseriu-se entre as ações que buscavam 
responder às novas atribuições que essa Coordenação recebeu a partir de 2007: 
“(...) induzir e fomentar a formação inicial e continuada de profissionais da 
educação básica e estimular a valorização do magistério em todos os níveis e 
modalidades de ensino” (GATTI ET ALL, 2014, p. 4). 

O Programa envolveu a ação de estudantes de licenciatura em escolas, 
desde o início do curso, com a orientação de supervisores das escolas e 
coordenadores de área – docentes das universidades. Todos recebiam bolsas e 
dedicavam de 08 a 12 horas semanais ao Programa. Os números expressam a 
amplitude alcançada pelo PIBID: “Iniciando em 2009 com 3.088 bolsistas e 
43 instituições federais de ensino superior, em 2014, o Pibid alcançou 90.254 
bolsistas, distribuídos em 855 campi de 284 instituições formadoras públicas e 
privadas (em 29 delas há também programas para as áreas da educação escolar 
indígena e do campo)” (GATTI ET ALL, 2014, p. 5). 

Em 2013 a CAPES realizou uma avaliação externa do Programa, 
por meio de convênio firmado com a UNESCO, sendo o estudo efetivado 
por pesquisadores nacionalmente reconhecidos na área de formação de 
professores, cujo objetivo foi compreender o papel indutor do PIBID como 
política pública, avaliando seus significados junto aos participantes desse 
processo. Foram disponibilizados questionários aos diversos segmentos do 
PIBID de todas as regiões do país, com o retorno de 38.000 participantes, que 
responderam a múltiplas questões sobre o programa: “(...) seus fundamentos, 
seu desenvolvimento, sua gestão, suas perspectivas e seus impactos e 
desdobramentos no cotidiano da formação, seja nas instituições formadoras, 
seja nas escolas públicas onde acontece a prática dos bolsistas de iniciação” 
(GATTI ET ALL, 2014, p. 6).

Os pesquisadores constataram a expressiva produção científica sobre o 
programa em teses, dissertações, monografias, artigos e trabalhos acadêmicos 
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apresentados em eventos no país e no exterior. Os questionários evidenciaram 
a valorização do PIBID em todos os níveis e por todos os participantes e 
os resultados foram organizados em categorias, a saber: contribuições do 
PIBID para os cursos de licenciatura, para os estudantes bolsistas, para os 
professores supervisores das escolas, para os professores das instituições de 
ensino superior, para as escolas e seus alunos, na relação entre instituição de 
ensino superior e escola pública, como política pública de educação, além de 
sugestões e críticas (GATTI ET ALL, 2014). 

Com relação aos cursos de licenciatura, os depoimentos destacaram 
a valorização, fortalecimento e revitalização da licenciatura e da profissão 
docente; o aprimoramento dos currículos dos cursos; a redução da evasão e o 
incremento de novos estudantes. 

Na opinião dos estudantes bolsistas, as contribuições do PIBID foram:

• Proporciona contato direto dos Licenciandos Bolsistas, já no início 
de seu curso, com a escola pública, seu contexto, seu cotidiano, seus alunos.

• Permite a aproximação mais consistente entre teoria e prática.
•Estimula a iniciativa e a criatividade, incentivando os Licenciandos 

a buscar soluções, planejar e desenvolver atividades de ensino e a construir 
diferentes materiais didáticos e pedagógicos.

• Estimula o espírito investigativo.
• Contribui para a valorização da docência por parte dos estudantes.
• Proporciona formação mais qualificada dos Licenciandos (GATTI ET 

ALL, 2014, p. 104).

Do ponto de vista dos supervisores das escolas, os principais aspectos 
apontados foram  valorização e reconhecimento de seu trabalho; estímulo 
para a busca de novos conhecimentos e para a continuidade dos estudos; 
desenvolvimento de estratégias de ensino diversificadas. Evidenciaram-se 
melhorias na qualidade do ensino, com resultados positivos para as escolas e 
os estudantes, a saber: desenvolvimento de estratégias de ensino diversificadas 
e motivadoras; aulas mais criativas com atividades práticas interdisciplinares; 
aumento do interesse dos estudantes pelas disciplinas e melhoria de seu 
desempenho.

As contribuições do Programa para a relação entre as universidades e as 
escolas públicas podem ser assim sintetizadas:
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•Favorece um diálogo mais efetivo entre a IES e a 
escola pública de educação básica, renovando práticas 
e reflexões teóricas.
•Propicia avanço das pesquisas voltadas ao ensino.
•Cria ações compartilhadas entre Licenciandos Bolsistas, 
Professores Supervisores e Coordenadores de Área com 
responsabilidades também compartilhadas.
•Estimula e favorece o trabalho coletivo e/ou a 
interdisciplinaridade.
• Mobiliza para a realização de feiras, mostras e eventos 
culturais em coparticipação, dando visibilidade às 
realizações dos projetos e atraindo a participação dos 
alunos e licencandos para as atividades propostas.
•Cria espaço de discussão sobre as práticas docentes e 
sobre a formação de docentes entre a IES e as escolas.
•Renova a motivação dos professores e alunos da 
educação básica com a presença dos Licenciandos 
Bolsistas.
•Fortalece e valoriza o magistério e o trabalho do 
professor na escola (GATTI ET ALL, 2014, p. 106).

De modo geral, a maioria dos problemas identificados pelos participantes 
estava relacionada ao contexto específico de algumas instituições, sendo a 
principal sugestão transformar o Programa em política pública permanente, 
garantindo sua continuidade e aperfeiçoamento.

Embora reconhecendo a importância do Programa frente às políticas 
de formação de professores para as licenciaturas, Garcia e D`Agostini (2014) 
problematizam o seu caráter pragmático, voltado para ações pontuais e 
experimentais nas escolas públicas, e vislumbram, com base na contradição 
própria da sociedade capitalista, uma possibilidade para o PIBID para além 
dessa dimensão. São palavras dos autores: 

Afinal, a educação é uma prática social e, como 
tal, resulta da ação intencional dos seres humanos, 
podendo, portanto, desempenhar um papel diferente 
do que lhe é atribuído. Nesse sentido, podemos afirmar 
que um programa como o PIBID pode, a partir da 
intencionalidade dos que o compõem, cumprir um papel 
fundamental que vai além da melhoria instrumental e 
pragmática da Educação Básica. Ele pode proporcionar 
espaços fundamentais para reflexão acerca do tipo de 
ser humano, de sociedade e de educação que se deseja 
(GARCIA E D`AGOSTINI, 2014, p. 20).
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A avaliação do PIBID como uma política indutora do governo federal 
foi o foco do dossiê organizado por Carvalho e Quinteiro (2013) na revista da 
Coordenadoria de Estágios do MEN, EntreVer – Revista das Licenciaturas. 
Na apresentação do dossiê, as organizadoras chamam a atenção sobre as 
possibilidades e os desafios dessa política:

O Pibid, como uma política indutora, de iniciativa 
do governo federal, reconhece a necessidade de 
investimentos na formação de professores, incentiva 
que os cursos de licenciatura assumam um papel de 
protagonistas nesse processo e propõe o estreitamento 
das relações entre universidade e escola. 
Tal iniciativa convive com velhos problemas que ainda 
estão presentes na formação de professores, tais como 
as polêmicas relações entre formação específica e 
formação pedagógica nos cursos de licenciatura, entre 
ensino e pesquisa na universidade, bem como a difícil 
e necessária articulação entre teoria e prática. Como 
integrar os percursos formativos dos estudantes ao 
longo do curso, expressos nos variados componentes 
curriculares presentes em diversas disciplinas, com a 
inserção nos espaços da escola básica? (CARVALHO e 
QUINTEIRO, 2013, p. iii)

Reconhecem que é uma grande conquista do PIBID ter as escolas 
como partícipes do processo de formação dos licenciados, mas isso exige 
responsabilidades claramente assumidas por parte das duas instituições e a 
necessidade de um avanço no incremento de atividades formativas e de caráter 
investigativo, compartilhadas. Alguns desafios foram indicados por elas:

De um lado, o professor da unidade escolar oferece ampla 
experiência de atuação profissional; de outro lado, essa 
experiência por si só não representa real possibilidade 
de formação, já que ela precisa ser refletida e organizada 
para que esse professor consiga efetivamente contribuir 
como coformador com o estudante que chega à escola. É 
necessário que se estabeleçam estratégias e se construam 
instrumentos que permitam essa aproximação e isso 
exige que a relação entre a universidade e a escola se 
realize sob parâmetros claros e com responsabilidades 
definidas e partilhadas (CARVALHO e QUINTEIRO, 
2013, p. iv-v)
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Por fim, alertam que o PIBID só poderia modificar essa realidade se 
promovesse um debate interno à própria universidade sobre as condições para 
o estabelecimento de uma política de formação docente.

Se o Pibid funcionar como uma soma de subprojetos 
independentes que não se articulam entre si, ele 
pouco pode contribuir para mudar a realidade que se 
mantém intacta há décadas nos cursos de licenciatura: 
a supervalorização dos conhecimentos específicos 
em detrimento da discussão acerca dos princípios 
pedagógicos do trabalho docente (CARVALHO e 
QUINTEIRO, 2013, p. v).

 
O conjunto dos textos publicados no dossiê em pauta permitiu 

visualizar uma amostra ampla dos projetos realizados no âmbito do PIBID em 
diferentes cursos de licenciatura e instituições universitárias do país, como o 
caso das atividades realizadas pelo PIBID Pedagogia em seis universidades, 
evidenciando-se suas singularidades; bem como foi possível ter acesso às 
experiências e reflexões de todos os sujeitos envolvidos em um mesmo projeto, 
como o caso do PIBID Psicologia da Universidade Federal de Goiás (UFG). 
A avaliação positiva do Programa, especialmente quanto à valorização das 
licenciaturas nas universidades, está presente nos textos. No entanto, algumas 
dificuldades são explicitadas:

Algumas dessas dificuldades situam-se em um âmbito 
externo à universidade, tais como as condições de 
trabalho dos professores das redes públicas; outras, no 
entanto, são questões internas, tanto às universidades 
como às unidades escolares, e dependem principalmente 
da vontade política dos sujeitos envolvidos em priorizar 
discussões pedagógicas e o estabelecimento de 
compromissos compartilhados na direção da construção 
de uma relação produtiva e efetivamente formativa para 
os futuros professores (CARVALHO e QUINTEIRO, 
2013, p. xi)

É com base nos debates expostos até aqui que apresentamos o trabalho 
realizado no âmbito do Projeto PIBID, proposto pelo curso de Licenciatura 
em Psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)1, no 

1 A licenciatura é uma das possibilidades de formação oferecidas aos estudantes, desde 
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período de agosto de 2010 a fevereiro de 2018. O projeto contou, desde o seu 
início, com dez bolsas de Iniciação à Docência (ID), sendo que participaram 
graduandos desde as primeiras fases do curso até os semestres finais, o que 
permitiu a interlocução entre estudantes com diferentes níveis de formação e 
experiências, aspecto reiteradamente valorizado por todos que participaram 
do processo. 

O projeto PIBID Psicologia integrou o projeto institucional PIBID/
UFSC. A Universidade ingressou no primeiro edital do PIBID com projetos 
aprovados dos cursos de licenciatura em Química, Física, Biologia, 
Matemática e Pedagogia. No segundo edital, em 2009, foram privilegiadas 
as áreas de ciências humanas, tendo a UFSC aprovado projetos dos cursos 
de licenciatura em Filosofia, Sociologia, Psicologia, Letras-Português, Letras-
Inglês e Educação no campo. O edital de 2011 propôs a ampliação do projeto 
para todas as licenciaturas, sendo contemplados no projeto institucional da 
UFSC, além das licenciaturas anteriores, os projetos dos cursos de História, 
Geografia, Letras-Espanhol e Educação Física. Em 2014 a UFSC participou 
de novo edital, com vigência até fevereiro de 2018, sendo mantidos todos os 
subprojetos em funcionamento (GARCIA E D´AGOSTINI, 2014). 

O início das atividades do PIBID Psicologia foi em agosto de 2010 na 
Escola Estadual Básica Prof. Aníbal Nunes Pires, no Ensino Médio, junto às 
disciplinas de Psicologia da Educação ministradas nos 3° e 4° anos do curso 
de Magistério. O foco do trabalho centrou-se na formação do professor da 
educação infantil e anos iniciais da escolarização, finalidade formativa do 
curso de Magistério. Além das atividades vinculadas às disciplinas, os bolsistas 
participaram de outras ações na escola, tais como a organização da Semana do 
Magistério, evento realizado anualmente. Essa escola manteve-se no projeto 
até sua finalização, em fevereiro de 2018. 

Em 2014, as possibilidades de atuação dos bolsistas foram diversificadas 
com a incorporação, ao projeto, da escola da rede municipal de Florianópolis 
Adotiva Liberato Valentim, sendo as atividades ali realizadas no âmbito da 
Educação Integral, o que possibilitou intervenção junto a crianças do primeiro 
ao quarto anos do ensino fundamental. Em 2017 foram encerradas as atividades 
nessa escola e iniciada a pareceria com a Escola Estadual Básica Padre 

1 o início da graduação em Psicologia da UFSC, em 1978, tendo sido mantida em 
todas as reformulações curriculares desde então. Para maiores informações sobre a 
Licenciatura em Psicologia e o projeto PIBID Psicologia/UFSC consultar Carvalho e 
Ramos (2014).
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Anchieta, local em que se desenvolvia o PIBID Pedagogia. A mudança visou 
contribuir com o trabalho já realizado nessa escola, no sentido de proporcionar 
melhores condições para a apropriação da linguagem escrita pelos estudantes 
dos anos iniciais, objetivos perseguidos pelos dois subprojetos: Pedagogia e 
Psicologia. A escolha por atuar nos sextos anos foi realizada junto com a equipe 
da escola, visando propiciar apoio pedagógico e continuidade ao trabalho já 
desenvolvido nos anos iniciais pelo PIBID Pedagogia.

Além das atividades docentes, o PIBID Psicologia oportunizou aos 
bolsistas a organização, participação e apresentação de trabalhos em congressos 
e eventos em âmbito local, regional e nacional, bem como a publicação de 
artigos científicos.

A avaliação  do PIBID Psicologia, realizada por todos os seus 
participantes ao longo dos quase oito anos de realização do projeto, assemelha-
se aos resultados encontrados no estudo avaliativo proposto pela CAPES 
(GATTI ET ALL, 2014), como veremos a seguir. 

O impacto do PIBID Psicologia foi visível no fortalecimento do 
curso de Licenciatura em Psicologia da UFSC, seja pelo aumento de alunos 
matriculados nas disciplinas, seja pelo incremento das discussões sobre a 
formação de professores de Psicologia dentro do curso. Exemplos disso foram: 
a constante participação dos bolsistas de iniciação à docência nas Semanas de 
Psicologia, evento regularmente organizado pelos estudantes e professores do 
curso, com apresentação dos trabalhos desenvolvidos no PIBID; a realização, 
pela Coordenação do Curso, de um seminário específico sobre a Licenciatura, 
para sua divulgação junto aos estudantes e professores, evento que contou com 
a participação de egressos do curso.

Do ponto de vista da formação dos licenciados, ficou evidente a 
mudança de perspectiva inicial dos estudantes participantes do projeto no que 
concerne à compreensão do papel político e social da Educação, a importância 
de conhecer a realidade escolar, bem como as necessidades que se colocam 
para a formação de professores para os anos iniciais da escolarização. A 
relação entre teoria e prática, a capacidade de reflexão crítica e a participação 
em eventos científicos foram aspectos destacados pelos estudantes, no sentido 
de contribuírem para a qualidade de sua formação universitária. 

Também nas escolas participantes evidenciaram-se impactos positivos 
dos projetos de intervenção desenvolvidos, tanto na formação continuada dos 
professores como na melhoria do ensino dos anos iniciais.  Pode-se afirmar 
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que as escolas atuaram como coformadoras junto aos bolsistas, assim como a 
universidade acolheu e respondeu às demandas propostas pelas escolas. 

O projeto estreitou as relações entre Universidade e Escola Básica, 
atuando como parceiro das escolas no desenvolvimento de práticas inovadoras 
para a melhoria do processo de ensino e de aprendizagem dos anos iniciais de 
escolarização. O fato do PIBID Psicologia ter como foco principal discutir 
as contribuições das teorias psicológicas para a formação dos professores 
imprimiu ao projeto uma característica peculiar e diferente dos demais, já que 
tais discussões dizem respeito a todos os cursos de licenciatura. Esta foi uma 
realidade percebida e destacada pelos estudantes de Psicologia nos diversos 
momentos de troca com os bolsistas de outras licenciaturas,  provocando 
curiosidade e incentivando pesquisas sobre a forma mais efetiva de 
contribuição das teorias psicológicas à formação de professores em geral. Em 
médio prazo, essa pode transformar-se em uma contribuição muito interessante 
e frutífera, considerando que a disciplina de Psicologia Educacional integra 
a grade curricular dos diferentes cursos de Licenciatura. A parceria com a 
disciplina de Didática revelou-se muito produtiva ao projeto, pois permitiu o 
aperfeiçoamento das discussões sobre planejamento de ensino e avaliação da 
aprendizagem.

Observou-se uma ação colaborativa entre os estudantes bolsistas, os 
supervisores das escolas e as coordenadoras do projeto na universidade com 
vistas à produção de conhecimento sobre um tema ainda candente atualmente: 
as contribuições das teorias psicológicas para a formação de professores para 
os anos iniciais da escolarização, em especial com relação à apropriação da 
linguagem escrita. Percebeu-se que, tanto os estudantes bolsistas como os 
professores das escolas, foram protagonistas de um processo de formação 
inicial e continuada com importantes contribuições para o fortalecimento do 
curso de Licenciatura em Psicologia e para a melhoria da qualidade do ensino 
nas escolas. 

Por fim, cabe destacar as razões pelas quais acreditamos que a 
organização dessa obra é oportuna no contexto atual. 

Do ponto de vista da formação docente na universidade, o relato  das 
experiências realizadas na Licenciatura em Psicologia reafirma a importância 
do PIBID como política pública indutora na formação de professores, no 
momento em que o Programa está sendo reformulado em aspectos que se 
contrapõem às avaliações já realizadas, tais como o aumento do número 
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de bolsistas por supervisor, a participação de bolsistas limitada apenas aos 
primeiros semestres do curso e a impossibilidade de participação de todos os 
cursos de licenciatura, o que implica na exclusão da Licenciatura em Psicologia 
do novo edital (Edital 07/2018, publicado em março de 2018).

No âmbito do ensino de Psicologia, a divulgação das experiências 
realizadas por mais de sete anos em escolas públicas da região da grande 
Florianópolis responde aos desafios identificados por Soligo e Azzi (2008) 
para os cursos de licenciatura: a superação do dualismo entre teoria e prática, 
o fortalecimento dos cursos de licenciatura e a divulgação de experiências 
formativas das crianças e jovens brasileiros. Além disso, registra-se a 
singularidade da experiência realizada no PIBID Psicologia, considerando 
o pequeno número de cursos de Licenciatura em Psicologia existentes nas 
universidades do país.

Esperamos que a publicação dessa obra possa contribuir, também, para 
os debates sobre a formação do professor de Psicologia, no momento em que 
se rediscutem as diretrizes curriculares nacionais para os cursos de graduação 
em Psicologia, sendo a Licenciatura um dos temas tratados, conforme indica 
o Documento publicado pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP), em 
conjunto com a Associação Brasileira de Ensino de Psicologia (ABEP) e 
Federação Nacional de Psicólogos (FENAPSI). (CONSELHO FEDERAL DE 
PSICOLOGIA, 2018). 

O apoio do Conselho Regional de Psicologia de Santa Catarina (CRP/
SC) foi fundamental para a realização dessa obra e possibilitou articular a 
formação realizada na universidade e a atuação profissional do psicólogo em 
geral e do professor de Psicologia, em particular. Um dos aspectos singulares 
e que demonstra a riqueza das experiências registradas está justamente em 
apresentar diversidade de pontos de vista acerca da docência: estudantes em 
formação, professores das escolas, professores de universidades e psicólogas 
responsáveis por pensar essas questões no âmbito das instituições profissionais. 
Os temas discutidos pelos autores também são múltiplos e respondem a 
demandas tradicionais, como a formação de professores; ao mesmo tempo, 
apresentam temáticas que se colocam como desafios atuais para a formação 
e atuação dos profissionais na área, como, por exemplo, questões de gênero, 
inclusão e relações étnico-raciais.

O livro está organizado em três partes, sendo que a primeira, intitulada 
Licenciatura em Psicologia: questões para o debate, disponibiliza textos 



27

que possibilitam problematizar e debater a formação e atuação profissional do 
licenciado.

No primeiro capítulo, Eliz Marine Wiggers e Simone Vieira de Souza 
fazem uma breve contextualização da Psicologia na relação com a Educação 
e a escola e apresentam subsídios para reflexão e defesa da licenciatura em 
Psicologia, evidenciando no que a atuação do(a) professor(a) de Psicologia 
se diferencia do fazer da(o) psicóloga(o) escolar e educacional. Tendo como 
referência as Diretrizes Curriculares Nacionais – DCN que orientam a 
formação do Psicólogo, as autoras dialogam com o atual cenário histórico e 
político do país no que se refere à formação de professores e trazem para o 
debate as posições defendidas por instituições dedicadas à formação e atuação 
profissional do psicólogo.

Os aspectos históricos do ensino de Psicologia na formação de 
professores em Santa Catarina no início do século XX, mais especificamente 
de 1911 a 1928, é o tema do capítulo de autoria de Ana Paola Sganderla e 
Diana Carvalho de Carvalho. A importância da Psicologia para dar fundamento 
teórico às práticas pedagógicas desenvolvidas na Escola Normal, ou seja, sua 
contribuição aos métodos de ensino foi o que promoveu a estreita relação entre 
Psicologia e Pedagogia em todo o período analisado.

Jordana de Castro Balduíno e Ida Celine Gonçalves Santos apresentam 
uma pesquisa documental realizada no âmbito da iniciação científica, na 
Universidade Federal de Goiás, no período de junho de 2013 a julho de 2014, 
que teve como objetivo desenvolver um levantamento de todos os Projetos 
Políticos Pedagógicos das Instituições de Ensino Superior com licenciatura 
em Psicologia, além de estudos sobre as diferentes concepções de formação de 
professores. A investigação visou apreender, no âmbito dos documentos que 
tratam da formação do professor de Psicologia, as concepções de formação e 
suas implicações para a atuação docente. 

Leandro Castro Oltramari e Carlos José Naujorks discutem os desafios 
enfrentados para a adequação do curso de Licenciatura em Psicologia após 
uma avaliação do MEC, bem como as estratégias encontradas para a resolução 
desses desafios. A experiência sobre a qual os autores refletem foi realizada 
na gestão da Coordenação do Curso de Psicologia da Universidade Federal de 
Santa Catarina, no período de maio de 2014 a abril de 2016.

As mudanças que a atuação como professora de um curso de Licenciatura 
em Psicologia ocasionou em seu fazer docente e também na formação dos 
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estudantes é o tema proposto por Denise Cord no quinto capítulo. A autora 
problematiza a invisibilidade da Licenciatura de Psicologia em um curso que 
tem essa possibilidade de formação legitimada desde o seu início, em 1978, e 
os desafios enfrentados para modificar tal situação.

No último capítulo da primeira parte, Meriti de Souza discute a 
relação entre o sujeito que conhece e o sujeito que transmite o conhecimento, 
considerando as relações estabelecidas entre o(a) aluno(a) e o(a) professor(a) nos 
diferentes cursos de licenciatura. Questionando o modo como o conhecimento 
se consagrou nos ambientes escolarizados, pautado na racionalidade e na 
lógica formal, a autora destaca a importância de incentivar o trabalho com 
base em referenciais teóricos e metodológicos que questionem a verdade e 
cultivem a dúvida, o que permite sustentar o contato com o outro e o diferente.

Cinco artigos compõem a segunda parte, intitulada  A experiência do 
PIBID Psicologia na formação de professores.

No primeiro capítulo, Diana Carvalho de Carvalho, Ana Brasil de 
Oliveira, Natielen Peixe, Sara Engel Voigt e Silvana Arlete Cardoso apresentam 
uma investigação sobre as condições em que se realiza o ensino de Psicologia 
nas escolas estaduais da região metropolitana de Florianópolis nas escolas que 
ofertam o curso de Magistério, trazendo informações recolhidas ao longo dos 
últimos 20 anos. 

O professor do curso de Magistério Ramirez Espindola constrói uma 
bonita reflexão sobre as contribuições do PIBID, tanto para os estudantes 
da graduação que estão se iniciando na docência, quanto para os alunos das 
turmas em que ocorreram as intervenções, bem como para os professores da 
escola. Tendo como referência sua trajetória docente, destaca que o PIBID 
constituiu-se em um espaço que contribuiu para o embasamento e mudanças 
em seu exercício profissional.

Diana Carvalho de Carvalho e Daíse Ondina de Campos, em seu 
texto, remetem ao desafio imposto pela docência em Psicologia, qual seja o 
de transformar o conhecimento cientifico em um conhecimento que possa 
ser ensinado e aprendido em sala de aula. As autoras apontam as diferentes 
atividades desenvolvidas pelo PIBID Psicologia da Universidade Federal de 
Santa Catarina ao longo dos seus mais de sete anos de existência,  no sentido de 
criar uma unidade entre teoria e prática nas  ações com os (as) professores(as) 
em formação.

As estudantes da Licenciatura em Psicologia Agnes Caroline Jesus de 
Oliveira, Izabele da Silva Faria, Maria Eduarda Rodrigues Padilha , Natielen 
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Peixe, Priscila Stahlschmidt Moura e Sara Engel Voigt apresentam pesquisa 
realizada no ano de 2015 junto aos estudantes do curso de Magistério que 
cursavam a disciplina de Psicologia da Educação, sobre as contribuições dessa 
disciplina em sua formação. Além do conhecimento da realidade dos estudantes 
do curso de Magistério, debatem também as contribuições do exercício da 
docência no PIBID para sua formação como professoras de Psicologia. 

 A Semana do Magistério, evento de formação inicial e continuada de 
professores que tradicionalmente se realiza em uma escola estadual, campo 
de atuação do PIBID Psicologia, é o tema do artigo de autoria de Alessandro 
Espíndola, Apoliana Regina Groff, Bruna Gobbato Silveira, Marta Corrêa 
de Moraes, Priscila Stahlschmidt Moura, Rogério Simas de Souza e Silvana 
Cardoso. Articulam-se nessa produção textual o ponto de vista do professor 
da escola, dos bolsistas do PIBID e também dos estudantes que realizaram o 
Estágio Supervisionado de Docência em Psicologia, nos anos de 2016 e 2017.

O ultimo artigo que compõe esta segunda parte é de autoria de Bianca 
Barbosa Suleiman e Bruna Gilvana da Costa Pereira e tem como foco as 
atividades desenvolvidas sobre a temática das relações étnico-raciais por meio 
de oficinas e minicursos em diferentes espaços de formação de professores, tais 
como semanas acadêmicas, oficinas e trabalhos apresentados em congressos 
da área. O público alvo dessas atividades foram estudantes de licenciatura 
e professores que atuavam nas redes públicas de ensino, particularmente as 
escolas de ensino fundamental e médio, que recebiam o PIBID de Psicologia, 
na cidade de Florianópolis.

A experiência do PIBID Psicologia no Ensino Fundamental e Médio 
é o título da terceira parte do livro, que reúne experiências realizadas em três 
escolas das redes de ensino públicas da cidade de Florianópolis e um relato 
do trabalho desenvolvido pelo PIBID Psicologia da Universidade Federal de 
Goiás em uma escola estadual de ensino médio daquele estado.

O capítulo de autoria de Diana Carvalho de Carvalho, Monica Santini 
de Oliveira Doki e Raphael Sansonetti Valverde apresenta o resultado de um 
conjunto de ações que visaram ressignificar, no contexto de uma escola estadual 
da cidade de Florianópolis, as vivências de estudantes que compunham a 
turma de correção do fluxo escolar no ano de 2012 e seus professores, frente 
às histórias de fracasso escolar, visando identificar as potencialidades da 
comunidade escolar frente ao processo de aprendizagem.

Bianca Barbosa Suleiman, Karolline Monique Rosa, Marina Bráz 
Sousa, Sara da Silva Böger e Viviane L. Monteiro problematizaram a 
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construção da linguagem escrita junto às turmas de educação integral em uma 
escola do município de Florianópolis, trabalho esse realizado nos anos de 
2014 a 2016. Para tanto, articularam suas ações a projetos desenvolvidos pelas 
professoras das turmas, mediando a construção da linguagem escrita por meio 
da construção de instrumentos musicais e da elaboração das linhas do tempo 
das crianças.

A reflexão sobre o exercício docente efetivada por Adriana Bolis, 
Cyntia Nunes e Mathizy Martins Pinheiro nos é apresentada a partir da análise 
do filme “Escritores da Liberdade”. Valendo-se da trama cinematográfica 
e vinculando-a ao referencial teórico crítico, não só  problematizaram 
as estratégias pedagógicas da personagem, como apontaram os aspectos 
emancipadores da modalidade de educação concretizada pela profissional.

Bianca Barbosa Suleiman, Bruna Gilvana da Costa Pereira, Melissa de 
Souza Guimarães, Natália Pires Karan, Natielen A. Peixe e Viviane da Luz 
Monteiro discutiram gênero, inclusão e relações étnico-raciais a partir do 
relato e avaliação de oficinas oferecidas tanto em turmas da educação integral, 
quanto do ensino regular de uma escola municipal da cidade de Florianópolis. 
Objetivavam com sua mediação tanto proporcionar espaço de escuta, fala e 
vivência para as crianças, quanto contribuir para a formação de professores(as).

Daniela Karine Ramos, objetivando problematizar os desafios da 
prática docente, apresentou um projeto de intervenção pautado no uso de jogos 
digitais para o exercício das funções cognitivas de crianças que compunham 
turmas de educação integral. A autora buscou, com esta atividade, apresentar 
ao contexto escolar uma modalidade pedagógica mais flexível e diversificada, 
de modo a cumprir a função compensatória do projeto de educação integral, 
atendendo as diferentes condições de aprendizagem.

Fazendo referência ao contexto goiano de formação no ensino médio, 
Jordana de Castro Balduíno, Jessica Larissa Ferrari Becker,Lueli Nogueira 
Duarte e Silva e Tatiely Pereira de Araujo relatam a experiência de bolsistas 
no contexto da disciplina Projeto de vida, voltada essencialmente para 
formação cidadã dos jovens, segundo compreensão dos seus idealizadores. 
Ao ministrar aulas nesta disciplina, as bolsistas de iniciação à docência  
procuraram desenvolvê-la em uma dimensão socializadora e humanizadora, 
diferentemente da proposta inicial, mais voltada para a instrução e adequação 
ao status quo.

Trabalhando com crianças do sexto ano do ensino fundamental de 
uma escola estadual de Santa Catarina, Denise Cord,  Natielen A. Peixe e 
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Viviane L. Monteiro apostaram na potência da grupalidade e na importância 
da comunicação fluida entre pares para desconstruir o estereótipo de “turmas 
problema” com o qual os estudantes foram apresentados aos bolsistas PIBID. 
Contando com a participação da professora de Língua Portugesa, as autoras 
mediaram o trabalho de apropriação dos gêneros de discurso, desenvolvendo 
uma rede social presencial com os estudantes.

Agradecemos mais uma vez o apoio do Conselho Regional de Psicologia 
de Santa Catarina (CRP/SC) para a realização dessa obra e esperamos, com 
os textos disponibilizados, contribuir com os debates realizados no âmbito da 
atuação e formação profissional do Psicólogo.

Desejamos a todos uma boa leitura!
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LICENCIATURA EM PSICOLOGIA: REFLEXÕES SOBRE 
A ATUAÇÃO PROFISSIONAL

Eliz Marine Wiggers 
Simone Vieira de Souza

 
INTRODUÇÃO

Este capítulo tem como proposta fazer uma breve contextualização 
da Psicologia na relação com a Educação e a escola, além de apresentar 
subsídios para reflexão e defesa da licenciatura em Psicologia e evidenciar 
no que a atuação do(a) professor(a) de Psicologia se diferencia do fazer 
da(o) psicóloga(o) escolar e educacional. Pretende-se, a partir das Diretrizes 
Curriculares Nacionais (DCN1), que orientam a formação do Psicólogo, 
dialogar com o atual cenário histórico e político do país no que se refere à 
formação de professores, especialmente quanto aos acontecimentos dos anos 
de 2016, 2017 e 2018.

Destaca-se, no âmbito da formação profissional, a não implantação da 
licenciatura em Psicologia como oferta obrigatória aos estudantes por grande 
parte das Instituições de Ensino Superior (IES) no país, desrespeitando o 
que está proposto na legislação. No campo educacional, os tensionamentos 
são vários: anúncios de desmonte das políticas públicas educacionais, como, 
por exemplo, a Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 20172, que dispõe sobre 
a Reforma do Ensino Médio, e a Emenda Constitucional nº 95, de 15 de 
dezembro de 20163, que se refere ao teto dos gastos públicos, conhecida 

1 Resolução n° 5, da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, 
publicada em 15 de março de 2011, institui as Diretrizes Curriculares Nacionais 
para os cursos de graduação em Psicologia e estabelece normas para a Formação de 
Professores de Psicologia. O artigo 3° define que o curso de Psicologia deve ter como 
meta a formação do psicólogo, voltada para a atuação profissional, para a pesquisa e 
para o ensino de Psicologia. Em seu artigo 12, § 7°, essa legislação define que: “as 
atividades referentes à Formação de Professores, a serem assimiladas e adquiridas por 
meio de complementação ao curso de Psicologia, serão oferecidas a todos os alunos 
dos cursos de graduação em Psicologia, que poderão optar ou não por sua realização” 
(CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2011). Dessa forma, a opção pela 
realização da licenciatura deve ser feita pelos estudantes, sendo obrigatória a sua oferta 
pelas instituições.
2.Disponível em: <https://bit.ly/2uCEIxF>.  Acesso em: 20 out. 2017.
3.Disponível em: <https://bit.ly/2lGL90C>. Acesso em: 20 out. 2017.



34

como “PEC da morte”; a interrupção do Programa Institucional de Bolsas 
de Iniciação à Docência (Pibid), que, desde sua primeira edição, em 2009, 
contribui para a formação de jovens universitários, estudantes dos diferentes 
cursos de licenciaturas, professores e estudantes da Educação Básica em todo 
país, com o fortalecimento do vínculo entre a escola pública e a universidade, 
em suas diferentes áreas de conhecimento, na aprendizagem da docência; e o 
Programa Escola sem Partido, movimento com um viés conservador no campo 
educacional e que coloca em risco uma formação crítica, cidadã e inclusiva.

Dada a natureza da temática, é possível refletir, de um lado, sobre as 
implicações que envolvem a defesa do ensino da licenciatura nos cursos de 
Psicologia; de outro, sobre as dimensões da atuação da(o) licenciada(o) como 
professor(a) de Psicologia e a potencial contribuição que os conhecimentos 
advindos da licenciatura podem proporcionar ao seu fazer como psicóloga(o). 
Entendemos importante registrar que esta reflexão é produzida a partir da 
inserção das autoras na Associação Brasileira de Ensino de Psicologia (Abep), 
entidade que objetiva o desenvolvimento e aprimoramento do ensino de 
Psicologia4, e do Conselho Regional de Psicologia de Santa Catarina (CRP/12), 
autarquia que regula, orienta e fiscaliza a profissão5.

A PSICOLOGIA EDUCACIONAL E ESCOLAR: ALGUNS REGISTROS 
HISTÓRICOS E PERSPECTIVAS ATUAIS

Com a proclamação da República, na premência de se construir uma 
nação moderna, um novo sujeito necessitava ser pensado, e essa incumbência 
esteve sob a responsabilidade da Educação. Esperava-se que o processo 
constitutivo do novo homem, a fim de que ele se juntasse à nova sociedade, se 
pautasse em propostas pedagógicas modernas, que se colocavam no momento 
da constituição de um sistema nacional de ensino. Nessa direção, a ciência 
psicológica se apresentava como uma ciência nova, que daria contribuições 
à atuação do(a) professor(a), tanto à organização do ensino quanto ao 
funcionamento da escola. 

No final do século XIX e início do século XX, o conhecimento 
psicológico teve seu registro oficial por meio dos laboratórios de Psicologia 
e do ensino dessa ciência nos cursos de formação de professores. No ano de 

4Disponível em: <https://bit.ly/2zKurp2>. Acesso em: 7 abr. 2018.
5Disponível em: <https://bit.ly/2Loj9bp>. Acesso em: 7 abr. 2018.
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6As Escolas Normais eram as instituições responsáveis pela formação de professores 
no país nos primeiros anos da República. Na década de 1940, com a implantação 
dos primeiros cursos de Pedagogia, essa formação também passou a ser realizada no 
Ensino Superior. A Lei n. 5.692, de 11 de agosto de 1971 modificou a estrutura do 
Curso Normal, que passou a se chamar Habilitação para o Magistério – 1ª a 4ª série 
do Ensino de 1° Grau. A partir de então, o curso de Magistério tornou-se um curso 
profissionalizante que ocorre em nível de Ensino Médio.
7Sobre a história do ensino de Psicologia na Escola Normal em Santa Catarina, conferir 
Sganderla (2015); e sobre o ensino da disciplina Psicologia no Curso de Magistério em 
Santa Catarina, Oliveira (2008).

1890, foi criado o Pedagogium, idealizado por Ruy Barbosa, constituído, 
inicialmente, como Museu pedagógico, com a finalidade de servir de centro 
propulsor das reformas educacionais no país. A partir de 1897, tornou-se um 
centro de cultura superior, aberto ao público, e, em 1906, nessa instituição, 
dirigido por Manoel Bomfim, foi instalado um laboratório de Psicologia 
Experimental, provavelmente o primeiro do país (ANTUNES, 2003).

Também nesse momento, em várias capitais e cidades do interior do 
país, foram criadas as Escolas Normais6, destinadas à formação de professores. 
A Psicologia passou a compor o currículo dos cursos destinados à formação de 
professores nessas escolas como matéria de ensino7.

Para Antunes (2003), as Escolas Normais, por meio de seus laboratórios, 
trouxeram a grande base para o ensino de Psicologia. Ainda que houvesse 
laboratórios nos hospícios, foram os laboratórios dos cursos de formação 
de professores, talvez, os primeiros centros de produção de conhecimento 
em Psicologia. A Educação, mesmo não tendo sido o único, foi certamente 
o principal solo sobre o qual a Psicologia, no Brasil, teve reconhecida sua 
autonomia como ciência; estabeleceu formas de atuação profissional, assim 
como propiciou desdobramentos na pesquisa e publicação científica de livros e 
periódicos. Enfim, foi a partir daí, no início do século XX, que o vínculo entre 
Psicologia e Educação apareceu de forma estreita e constitutiva do campo 
científico dessa ciência (CFP; CRP 06, 2011).

A Psicologia passa então a ser reconhecida como uma ciência 
autônoma, e não mais como uma subárea, postada no interior da Filosofia, 
ou como uma temática da Pedagogia, da Medicina, da Fisiologia. Juntamente 
com esse reconhecimento, experiências diversas, como as realizadas por 
Édouard Claparède, na França; por Granville Hall, nos Estados Unidos; e 
por Wilhelm Wundt, na Alemanha, repercutem fortemente no Brasil. Nesse 
sentido, Clemente Quaglio, Lourenço Filho, Manuel Bomfim e Isaías Alves 
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protagonizam uma nova visão de educação brasileira, por meio do Movimento 
da Escola Nova ou Escola Ativa, que se constituiu em um ideário de vanguarda 
no cenário educacional, anunciando a necessidade de se conhecer a criança, 
sujeito do processo educativo, implicando mudanças no trabalho das(os) 
professores(as) (MRECH, 2013).

Assim, a Psicologia Educacional nascia e se consolidava com seus 
estudos sobre o desenvolvimento e a aprendizagem, assim como sobre a 
formação moral da criança, sustentando-se num espaço profícuo de discussões 
e de diferentes fundamentos (PENTEADO; GUSSO, 2010). 

Ao se examinar os aspectos históricos da relação Psicologia e Educação, 
duas questões merecem destaque: (i) o momento em que o ensino passou a ser 
obrigagtório e ganhou o status de política pública (aqui se define que todas 
as crianças em idade escolar deveriam estar na escola, sendo a escola uma 
atividade obrigatória para a infância); e (ii) o momento em que o Estado, por 
sua vez, passou a questionar a eficiência da escola, pois, se todas as crianças 
de uma dada idade estavam na mesma sala de aula, com um(a) único(a) 
professor(a), com todas as variáveis controladas, por que não aprendiam de 
maneira uniforme?

Com o estabelecimento da organização do ensino por meio da seriação, 
em que o(a) estudante era submetido(a) a um exame no final do ano de 
passagem, a responsabilidade pelo sucesso ou fracasso nessa avaliação 
passou a ser atribuída à criança. No âmbito da Psicologia Escolar, o tema do 
fracasso escolar foi cunhado por Maria Helena Souza Patto (1990), autora que 
problematizou e criticou a tradição de atuação da Psicologia nesse campo no 
Brasil, buscando vislumbrar outra prática da(o) psicóloga(o), que levasse em 
conta os processos de escolarização que produzem a criança que fracassa. 

Ao focalizar os processos de desenvolvimento da criança em uma 
perspectiva experimental e biologicista, desconsiderando as práticas de ensino 
e as políticas educacionais, a Psicologia era chamada a atuar como uma ciência 
auxiliar da Pedagogia, fornecendo-lhe as bases científicas para os processos de 
ensino. Patto (1990) destaca que esse modelo de compreensão do fracasso 
escolar se sustentava num viés experimental da Psicologia, influenciado 
pelo modelo lombrosiano ou resultante de uma Psicologia experimental 
associada aos determinismos raciais. Isso significa dizer que a Psicologia 
produziu narrativas e práticas de intervenção que legitimaram a discussão 
dos determinismos raciais, justificando e ratificando que os problemas 
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que ocorriam dentro da sala de aula eram problemas individuais, portanto 
problemas da criança (PATTO, 1990; CFP; CRP 06, 2011). 

Com a chegada da Psicanálise ao Brasil, entre 1914 e 1915, outra 
compreensão dos motivos pelos quais a criança poderia não aprender foi 
incorporada ao discurso pedagógico brasileiro. A Psicanálise foi introduzida 
pelos médicos, que começavam a lecionar nos cursos de formação para 
professores(as) e apresentaram uma compreensão da aprendizagem, 
relacionada aos problemas emocionais, que poderiam advir das primeiras 
relações familiares, contrapondo-se à perspectiva de que aprender era uma 
questão de aptidão, pois poderia estar relacionado ao ambiente, principalmente 
ao familiar, pela influência na constituição da personalidade da criança 
(PATTO, 1990; CFP; CRP 06, 2011). 

A ideia de ‘criança problema’, predominante na época, foi questionada 
alguns anos depois, por outra compreensão do processo de aprendizagem, 
trazida principalmente pelas perspectivas interacionistas na Psicologia, que 
consideravam, então, que o ambiente não era restrito apenas às concepções 
e relações familiares, mas também ao conjunto de experiências que a criança 
tinha com os objetos da cultura, com as interações que se davam na vida, com 
outras crianças, na própria escola e com o material pedagógico. 

Carvalho e Souza (2009, p. 88), ao indagar sobre a atualidade da 
discussão quanto ao fracasso escolar na formação de professores, fizeram um 
balanço das produções recentes sobre o tema, identificando alguns problemas 
recorrentes: “[...] a dispersão temática e a falta de diálogo com pesquisas já 
realizadas, o que faz com que o conhecimento pouco avance em termos de 
superação de problemas já identificados em investigações anteriores”. Os 
discursos fragmentados e os reducionismos na forma de pensar a questão 
foram igualmente identificados nas pesquisas analisadas:

Os resultados indicam quatro categorias que 
representam formas diferentes de pensar o fracasso 
escolar: a) o fracasso escolar como problema psíquico: 
a culpabilização da criança e seus pais; b) o fracasso 
escolar como um problema técnico: a culpabilização 
do professor; c) o fracasso escolar como questão 
institucional: a lógica excludente da educação escolar; d) 
o fracasso escolar como questão política: cultura escolar, 
cultura popular e relações de poder. (CARVALHO; 
SOUZA, 2009, p. 88).
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As autoras indicam também que as relações étnico-raciais e as questões 
de gênero, discussões mais recentes, fazem-se presentes nas pesquisas sobre o 
fracasso escolar (CARVALHO; SOUZA, 2009), constatação que parece estar 
relacionada aos debates atuais no âmbito da categoria profissional e no campo 
de atuação da(o) Psicóloga(o) Escolar e Educacional, com a incorporação de 
abordagens críticas sobre a realidade educacional brasileira, como é o caso, 
por exemplo, das questões relacionadas à medicalização8.

Essa breve contextualização histórica, tendo como fio condutor 
as discussões sobre o fracasso escolar, permite observar de que modo a 
Psicologia foi chamada a atuar no contexto escolar. As teorias produzidas na 
área contribuíram para a compreensão dos problemas de aprendizagem, do 
processo de desenvolvimento das crianças, da modificação de comportamentos, 
da formação de professores, dentre outros aspectos. Considerando a 
importância do ensino da ciência psicológica na formação de professores para 
a consolidação do campo científico e de atuação profissional da Psicologia no 
Brasil, como vimos anteriormente, cabe indagar: como os debates travados 
impactam o ensino de Psicologia ainda hoje?

Sobre a função do ensino de Psicologia, Souza (2009, p. 181) destaca 
que “[...] este é um espaço eminentemente de formação, de socialização 
do conhecimento acumulado no campo da Psicologia, de reflexão sobre a 
constituição da subjetividade humana”. Para a autora, o campo do Ensino 
da Psicologia possibilita estudar a formação do ser humano na sua real 
complexidade, o que compreende

[...] construir a cultura, os valores, os sentimentos, os 
sentidos e os significados, que nos permitem interpretar 
o mundo que está a nossa volta, desnaturalizando o 
estabelecido, mostrando sua dimensão histórico-social, 
analisando as relações de poder, de constituição das 
instituições, incluindo a escola e as relações sociais que 
nela se estabelecem. (SOUZA, 2009, p. 181).

8A medicalização cresce de forma assustadora e ganha contornos para além do campo 
educacional, portanto, tem capturado a vida em todo o seu devir, e nos diferentes 
momentos do seu desenvolvimento; há quem afirme que vivemos numa epidemia de 
diagnósticos e não de doenças. Assim, na contramão de uma cultura de silenciamento 
dos corpos e de patologização das vidas e dos processos de escolarização, torna-se cada 
vez mais premente, um olhar e uma intervenção não medicalizante de profissionais e 
serviços de educação e saúde.
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O trabalho da(o) psicóloga(o) no ensino não se caracteriza por sua 
natureza de intervenção psicológica, mas sim de problematização e de 
apresentação de temáticas que são, de alguma maneira, próprias da Psicologia, 
como campo de atuação e área de conhecimento. Apesar disso, no que se 
refere à licenciatura em Psicologia, o cenário é marcado por continuidades e 
descontinuidades no tocante à sua oferta pelas Instituições do Ensino Superior 
(IES), indicador que expressa os tensionamentos e as disputas que caracterizam 
esse nível de ensino.

No item a seguir, trataremos mais detalhadamente de questões relativas 
ao ensino de Psicologia, cabendo destacar que as possibilidades de atuação 
do professor de Psicologia são várias: em cursos profissionalizantes; em 
cursos de formação de professores, como as diferentes licenciaturas, que têm 
a disciplina de Psicologia como obrigatória; além da atuação em espaços não 
formais de educação e projetos educativos, entre outros. 

LICENCIATURA EM PSICOLOGIA: SUBSÍDIOS PARA REFLEXÃO

Quando nos referimos à licenciatura em Psicologia, deparamo-nos com 
algumas questões, como: O que temos pensado sobre a formação e atuação 
do(a) professor(a) de Psicologia e suas possíveis contribuições no campo da 
Educação Básica? Guimarães (2004, p. 41) destaca que “[...] a complexidade 
e os desafios postos à atividade docente conduzem-nos ao entendimento 
de que esta, efetivamente, não é uma atividade para amadores e diletantes. 
Junte-se a isso a recrudescência dos problemas seculares da educação 
escolar que continuamos enfrentando”. Dessa forma, considerando a referida 
complexidade e os desafios que envolvem o contexto educativo a que o autor 
se reporta, apresentaremos, aqui, alguns elementos históricos, com o intuito de 
subsidiar a reflexão a que este capítulo se propõe.

Dito isso, ao atentarmos para a organização das DCN para os Cursos 
de Graduação em Psicologia, datada de 2004 e regulamentada pela Resolução 
do Conselho Nacional de Educação nº 8, de 7 de maio de 20049, é possível 
perceber que, numa certa medida, colocamos pouca atenção no que se refere 
à relação da Psicologia com a Educação. Queremos chamar a atenção mais 
especificamente sobre o fato de que quase metade dos cursos de graduação de 
Psicologia que ofereciam licenciatura, após a aprovação das DCN, abandonou 

9 Disponível em: <https://bit.ly/2zQQDOy>. Acesso em: 20 out. 2011.
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esse modo de formação e passou a centrar os esforços nas habilidades e 
competências requeridas para a atuação da(o) psicóloga(o), consoante ao 
modelo de formação e educação, assim como aos interesses e leis do mercado. 
Isso significa dizer, também, que a licenciatura e a formação do(a) professor(a) 
seguiram e seguem de forma periférica no que tange à formação dos cursos de 
graduação de Psicologia e/ou são deixadas totalmente de lado. E, nesse caso, 
do lado de fora, uma vez que as demandas do mercado não justificariam o 
investimento das IES, sobretudo as de caráter comunitário e privado, no que 
se refere à inviabilidade de contratarem professores para compor o quadro 
docente em razão da baixa procura das(os) estudantes.

O que essa ação foi capaz de produzir e ainda produz?
Talvez, e de maneira importante, seja a perda de um espaço no processo 

formativo da(o) psicóloga(o) – no que diz respeito às dimensões política, 
cultural e histórica –, em questões educacionais, seja para atuar no âmbito do 
contexto educativo ou no exercício da docência. Contudo, o Conselho Nacional 
de Educação (CNE), através da Resolução nº 5, de 15 de março de 201110, 
instituiu as DCN para os cursos de graduação em Psicologia, estabelecendo 
normas para o projeto pedagógico complementar relativo à Formação de 
Professores de Psicologia, conforme consta no seu art. 13, § 1º e alíneas: 

Art. 13 - A Formação de Professores de Psicologia 
dar-se-á em um projeto pedagógico complementar 
e diferenciado, elaborado em conformidade com a 
legislação que regulamenta a formação de professores 
no País. 
§ 1º O projeto pedagógico complementar para a Formação 
de Professores de Psicologia tem por objetivos:
a) complementar a formação dos psicólogos, articulando 
os saberes específicos da área com os conhecimentos 
didáticos e metodológicos, para atuar na construção 
de políticas públicas de educação, na educação 
básica, no nível médio, no curso Normal, em cursos 
profissionalizantes e em cursos técnicos, na educação 
continuada, assim como em contextos de educação 
informal como abrigos, centros socioeducativos, 
instituições comunitárias e outros; 
b) possibilitar a formação de professores de Psicologia 
comprometidos com as transformações político-sociais, 
adequando sua prática pedagógica às exigências de uma 
educação inclusiva;

10Disponível em: <https://bit.ly/2oN1s9U>. Acesso em: 20 out. 2011.
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11Disponível em: <https://bit.ly/2monwIM>. Acesso em: 20 out. 2017. 
12Disponível em: <https://bit.ly/1U7QxVu>.  Acesso em: 20 out 2017.
13Disponível em: <https://bit.ly/2DeKonX>.  Acesso em: 7 abr. 2018.

c) formar professores de Psicologia comprometidos com 
os valores da solidariedade e da cidadania, capazes de 
refletir, expressar e construir, de modo crítico e criativo, 
novos contextos de pensamentos e ação. (BRASIL, 
2011).

Assim sendo, o debate em torno da licenciatura, ao que parece, visa 
atender a um duplo propósito: fortalecer a luta pela Psicologia no Ensino 
Médio, tomada como um conhecimento importante e necessário à formação 
de um estudante crítico, criativo e atuante; e problematizar a formação da(o) 
psicóloga(o), perspectivando a superação do viés clínico, bem como a inserção 
da Psicologia no campo da política pública educacional.  

Mas por que temos trabalhado na direção de inserir a Psicologia no 
Ensino Médio?

Cabe considerar, inicialmente, que o Projeto de Lei (PL) nº 105, de 
12 de fevereiro de 200711, de autoria da deputada Luiza Erundina, do Partido 
Socialista Brasileiro de São Paulo (PSB/SP), visando assegurar o ensino de 
Psicologia no Ensino Médio, propõe a alteração na Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional – Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 199612. Esse 
Projeto de Lei, que ainda tramita no Congresso Nacional e tem registrado 
movimentação na Câmara dos Deputados no ano de 2015, apresenta 
como proposta a inclusão da Psicologia, em conjunto com a Filosofia e a 
Sociologia, como disciplina obrigatória no Ensino Médio. Entretanto, a Lei 
nº 13.415/201713, que dispõe sobre a reforma do Ensino Médio e extingue 
as referidas disciplinas desse nível de ensino, traz um tom, mais uma vez, de 
recrudescimento de uma concepção de formação das(os) estudantes, voltada 
ao ensino profissionalizante, com ênfase no mercado de trabalho, colocando 
em risco as possibilidades de reflexão crítica e cidadã dos jovens.

Assim, destacamos ainda que, apesar dos retrocessos atuais, em um 
horizonte histórico e retrospectivo, na direção de explicitar pressupostos e 
justificativas para a defesa da presença da(o) licenciada(o) em Psicologia no 
Ensino Médio, foi lançada, em 2008, uma campanha conjunta pelo Fórum das 
Entidades da Psicologia Brasileira (FENPB), pela Associação Brasileira de 
Ensino de Psicologia (Abep), pela Associação Brasileira de Psicologia Escolar 
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e Educacional (Abrapee) e pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP), que 
listava “8 Razões para Aprender Psicologia no Ensino Médio14”.

Nessa direção, os objetivos que defendemos para o nível médio, como 
também para a atuação da(o) licenciada(o) em Psicologia em outros contextos 
educativos, pressupõem uma formação cidadã, crítica, transformadora, num 
diálogo estreito com os contextos, alinhada com a perspectiva dos direitos 
e das possibilidades concretas de transformação social. Seguimos, assim, no 
sentido do que explicita Machado (2016, p. 103):

Disciplinas como Psicologia, Sociologia e Filosofia 
desempenham um papel que vai além da simples 
assimilação de conteúdos para a preparação de uma 
mão de obra técnica. A função das ciências humanas 
é a formação, no e para o sujeito, de um senso crítico, 
emancipador, inovador, criador e humanizado. É nesse 
sentido que a inclusão de disciplinas como Sociologia, 
Filosofia e Psicologia tem como objetivo a formação de 
cidadãos críticos e que se envolvam com as questões 
relacionadas à sua realidade social e política e que o 
desenvolvimento dos jovens não se restrinja apenas a 
uma visão técnica, que visa ao melhor desempenho no 
mercado de trabalho ou à aprovação nos vestibulares, 
mas que também ambicione a construção de um sujeito 
que habite e opere mudanças na sua realidade social.

Portanto, a defesa do ensino de Psicologia no Ensino Médio se agrega à 
defesa da licenciatura em Psicologia, a qual, por sua vez, soma-se à defesa da 
formação do(a) professor(a) de Psicologia. O período e o espaço em que essa 
formação de professor ocorre dão-se ao longo do percurso formativo no curso 
de Graduação de Psicologia, que passa, ainda, pela necessária articulação 
da Psicologia com as dimensões educativas nas esferas política, econômica, 
social e cultural (SOLIGO; AZZI, 2008; SOLIGO, 2010). Consideramos que 
os referidos aspectos não favorecem somente a formação do(a) professor(a) 
mas também a atuação da(o) psicóloga(o) nos contextos escolares e em outros 
contextos.

Dessa forma, nosso compromisso, ao pensar a atuação da(o) 
licenciada(o) em Psicologia, segue na direção de consolidar um projeto 
de Psicologia alinhado com o texto produzido pelo Conselho Federal de 

14 Disponível em: <https://bit.ly/2zKqnFl>. Acesso em: 20 out. 2017. 
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Psicologia (2009) no Ano da Educação, no qual se explicita a defesa de que 
a Psicologia no âmbito da Educação seja fundamentada no compromisso 
social, nos direitos humanos e no respeito à diversidade, como dimensões 
que possibilitam efetivar a inclusão social. Isso exige mobilização fecunda 
na defesa intransigente da formação e atuação por parte dos professores de 
Psicologia na direção do que advoga Guimarães (2004, p. 47):

[...] a referência à profissão tem nesse momento, 
fundamentalmente, o sentido de contrapor a atividade 
docente ao amadorismo, contribuindo para extraí-
la do âmbito de atividade provisória, complementar, 
cujo acesso independe de formação adequada. Nesse 
sentido, “profissão” de professor está mais próximo de 
um conceito que aponta para uma atividade humana 
necessária, sustentada por bases teórico-práticas e 
éticas, do que o pleito da constituição de um segmento 
profissional, nos termos que conhecemos. A direção que 
estamos dando a esta discussão significa, além da defesa 
da necessidade de um delineamento diferente para a 
profissão docente e, portanto, da construção de um 
processo diferenciado de profissionalização, também 
o reconhecimento da complexidade, das dificuldades e 
perspectiva de longo prazo dessa empreitada.

REFLEXÕES FINAIS

Nas reflexões finais, retomamos a centralidade e o mote deste texto: 
defender a licenciatura em Psicologia por quê? Para quê?

Em primeiro lugar, registramos nossa defesa no que diz respeito à 
flexibilidade no modo como será oferecida a Licenciatura nos cursos de 
graduação de Psicologia, através de Projeto Pedagógico de Curso, tendo em 
vista atender às DCN, publicadas em 2011, que abordam a obrigatoriedade 
do oferecimento da Licenciatura. E, de forma veemente, discordamos da 
justificativa dada pelas IES para o não oferecimento da Licenciatura, que se 
ancora no argumento da falta de mercado de trabalho para absorver (as)os 
licenciadas(os). Reiteramos nossa defesa na ampliação das possibilidades de 
campos de atuação da(o) licenciada(o) em Psicologia na Educação Básica, 
pela via do direito de as(os) jovens acessarem conhecimentos da Psicologia, 
considerando que, no senso comum, as pessoas têm se apropriado de um 
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conhecimento da área muitas vezes equivocado e reducionista. E, além disso, 
podemos citar as possibilidades de atuação da(o) psicóloga(o) em escolas 
técnicas. 

Como apontam Pandita-Pereira e Sekkel (2012, p. 984), é

[...] fundamental que os profissionais da Psicologia 
se dediquem a pensar sobre os conteúdos que seriam 
importantes para serem ensinados nesses cursos, 
colocando em questão o uso instrumental da Psicologia, 
que visa ao atendimento de demandas imediatas 
do mercado de trabalho. As pressões adaptativas às 
demandas do mercado não deveriam se sobrepor às 
necessidades de uma formação humana.

Outro indicador de nossa defesa consiste em que as licenciaturas – de 
Psicologia, de Filosofia e de Sociologia – podem produzir ‘rasgos’ no modo de 
se pensar e, potencialmente, possibilitar criticidade sobre temas com os quais 
as(os) estudantes se deparam no cotidiano da vida, dentro e fora da escola. 
Destacamos também que o oferecimento do ensino de Psicologia na Educação 
Básica não é recente, há registros de sua presença ao longo da história.

A direção das reflexões no âmbito do CNE tem se encaminhado pela 
via da obrigatoriedade do oferecimento, no projeto pedagógico complementar, 
da Formação de Professores de Psicologia por parte das IES. Contudo, diante 
da necessidade de aprimorar e apontar índices do instrumento de avaliação 
dos cursos de graduação das IES, nos graus de tecnologia, de licenciatura e 
de bacharelado, tanto para a modalidade presencial como para a modalidade a 
distância, integrando o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 
(Sinaes), foi aprovada pelo Ministério da Educação a Portaria nº 386, de 10 de 
maio de 201615.

Quanto à dimensão de organização didático-pedagógica e à avaliação 
de estágio curricular supervisionado referidas nesta Portaria, cabe perguntar se 
há estabelecimento de relação com a rede de escolas da Educação Básica, bem 
como se há relação entre licenciandos(as), docentes e supervisores da rede 
de escolas da Educação Básica, e ainda se é possível visibilizar a teoria e a 
prática. Desse modo, espera-se a garantia do cumprimento da obrigatoriedade 
das DCN (2011) através do processo de avaliação das IES.

15 Disponível em: <https://bit.ly/2mk0cfc>. Acesso em: 7 abr. 2018.
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Contudo e em tempo, cabe-nos chamar a atenção ao processo nacional 
de revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação 
em Psicologia, iniciado em novembro de 2017 e ainda em andamento. Esse 
processo, que, em 2018, passou a ser denominado de ‘Ano da Formação em 
Psicologia’, foi desencadeado e organizado pela Abep e seus núcleos regionais, 
em parceria com o CFP, que mobilizou todos os Conselhos Regionais de 
Psicologia, juntamente com a Federação Nacional de Psicólogos (Fenapsi), 
com chamamento dos sindicatos das(os) Psicólogas(os). 

Mas por que surgiu esta revisão das DCN em 2017 e 2018? Surgiu da 
iniciativa do Grupo de Trabalho sobre as DCN para os Cursos de Graduação 
da Área de Saúde (GT DCN), da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos 
e Relações de Trabalho (CIRHRT) do Conselho Nacional de Saúde (CNS), 
para atualizar as DCN comuns a esses cursos. Diante desse cenário, tem-
se como pressuposto, no âmbito da Psicologia brasileira, que somente por 
meio de processos que garantam a ampla participação e discussão, de modo 
democrático, sobre os rumos da formação e do ensino de Psicologia, “[...] 
será possível produzir uma proposta robusta e expressiva que apresente nossos 
princípios, explicite as contribuições da Psicologia para a sociedade e, com 
isso, represente a relevância da Psicologia em nosso país e na América Latina”, 
como expresso no texto disparador do ‘Ano da Formação em Psicologia’ (CFP, 
2018, p. 2).

O objetivo desse processo do ‘Ano da Formação em Psicologia’ 
remete à construção coletiva de uma minuta das novas Diretrizes Curriculares 
Nacionais dos Cursos de Graduação em Psicologia, que será submetida à 
consulta pública e, assim que concluída, encaminhada ao CNS e ao CNE. Esse 
processo transcorre através de reuniões preparatórias, encontros regionais e 
será finalizado com um Encontro Nacional, previsto para o dia 5 de maio de 
2018, em Brasília.

Compreendemos que o conjunto de ações que estão sendo consolidadas 
e construídas com o máximo de atores e representações de segmentos 
implicados com o campo da formação e da atuação da Psicologia se trata de 
uma atividade de resistência e de demarcação na esfera política da formação 
psi, sobretudo ao considerarmos as perdas e os riscos já anunciados no âmbito 
das políticas educacionais no atual contexto brasileiro.  

Com estes apontamentos, mais do que compartilhar respostas, nosso 
intuito é apresentar questões que nos desalojam quando feitas no âmbito das 
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entidades da Psicologia ou mesmo nos espaços de atuação profissional. Ao 
trazer para nossas reflexões o cenário político do país nos anos de 2016, 2017 
e 2018, destacamos uma ameaça concreta à formação de licenciaturas em 
geral. Como já expresso, há um projeto de educação em curso, notadamente 
contrário ao que defendemos, como, por exemplo, a reforma do Ensino Médio, 
e com ele a necessidade premente de defesa de uma formação crítica, cidadã 
e reflexiva.

O que podemos construir como estratégias na defesa da Licenciatura de 
Psicologia diante de um contexto de ataques recorrentes às políticas públicas 
de educação, como a reforma do Ensino Médio, a proposta da ‘Escola sem 
Partido’ e a Emenda Constitucional nº 95/2016, que congela gastos por 20 
anos?

Compreendemos que, se situarmos historicamente o que vem ocorrendo, 
quiçá possamos acessar o subtexto. O que está em curso não se trata de um 
projeto científico, mas sim de um projeto político e ideológico, e compreender 
qual o projeto que se delineia nos habilita a entrar no campo que está em 
disputa. Há uma história sendo reeditada. O engajamento de todas e todos 
anuncia a possibilidade de se reescrever o script final, sobretudo o capítulo 
que faz uso da escola como um equipamento a serviço da manutenção dos 
interesses do capital.
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ASPECTOS HISTÓRICOS DO ENSINO DE PSICOLOGIA NO 
BRASIL E EM SANTA CATARINA (1911 A 1928)

Ana Paola Sganderla
Diana Carvalho De Carvalho 

O presente texto pretende discutir o ensino de Psicologia na formação 
de professores em âmbito nacional e especialmente em Santa Catarina 
estabelecendo relações com os conhecimentos pedagógicos ensinados nos 
cursos normais no início do século XX. Para tanto, a primeira parte do texto 
dedica-se a uma breve contenda sobre o início da disciplina de Psicologia, seus 
primeiros laboratórios e interlocutores, adentrando em um segundo momento 
no cenário catarinense.

ENSINO DE PSICOLOGIA NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO 
BRASIL: FINAL DO SÉCULO XIX E PRIMEIRAS DÉCADAS DO 
SÉCULO XX

O ensino de Psicologia na formação de professores passou a compor 
o quadro de disciplinas das Escolas Normais do país, sob a influência das 
reformas ocasionadas pelo Decreto n° 346, de 16 de abril de 1890, que 
substituiu, nos programas do Ginásio Nacional, as disciplinas de Filosofia por 
“Psicologia e Lógica”. A reforma foi encabeçada por Benjamin Constant no 
recém-criado Ministério de Instrução, Correios e Telégrafos e contemplou o 
ensino primário e secundário do Distrito Federal e do Rio de Janeiro, bem 
como a instrução superior, artística e técnica em todo o território brasileiro. 
Tal reforma, decretada em 1890 e colocada em prática em 1891, apresentava 
como princípios: a liberdade de ensino, a laicidade, a gratuidade do ensino 
primário e a ciência como fundamento da organização curricular e do ensino 
propriamente dito (CAMPOS, 2005).

A ausência de ensino sistemático de Psicologia até aquele momento 
não significava que as ideias psicológicas não estivessem presentes no Brasil, 
tanto na Educação como em outros campos científicos1. Lourenço Filho foi 

1 Os estudos de Marina Massimi (1986; 1990) sobre a Psicologia no período 
colonial sinalizam que as obras deste período produzidas no âmbito da Filosofia, da 
Moral, da Educação e da Medicina já tratavam de temas tais como aprendizagem, 
desenvolvimento, função da família, motivação, papel dos jogos, controle e  
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o responsável pela primeira tentativa de sistematizar a história da Psicologia 
no país, participando, em 1955, de uma publicação organizada por Fernando 
de Azevedo, intitulada As Ciências no Brasil, reeditada em 1994. Nessa obra, 
destacam-se cinco categorias profissionais que contribuíram para o avanço da 
Psicologia cientifica no país: os trabalhadores da medicina, os educadores, 
os engenheiros e administradores, os sacerdotes e líderes católicos e também 
os especialistas estrangeiros. No tocante à difusão e produção desses 
conhecimentos, o autor destaca ter havido, em um primeiro momento, uma 
fase “heroica”, caracterizada pela ação dos autodidatas sobre o assunto, pois 
não existiam universidades que fornecessem tal formação. Os responsáveis 
pela produção e divulgação desses conhecimentos foram brasileiros que 
estudaram no exterior, especialistas estrangeiros que ministravam cursos aqui 
e educadores que realizaram a tradução de obras de autores norte-americanos 
ou europeus. Antes mesmo de chegarem aos bancos universitários, os 
conhecimentos da psicologia objetiva serviram a educadores e administradores 
que queriam a renovação escolar e a racionalização do trabalho (LOURENÇO 
FILHO, 1955/2004)2.

Nessa mesma publicação, Lourenço Filho (1955/1994) indica como 
uma das consequências da inserção da Psicologia nas Escolas Normais do 
país, levada a efeito pela Reforma de Benjamin Constant, a articulação 
dessa disciplina, nos anos subsequentes, aos conhecimentos pedagógicos, 
constituindo-se na primeira parte do programa de Pedagogia. São suas palavras:

Até 1900, não constava a psicologia como disciplina 
especial em nossas escolas normais, como aliás não 
constava nas da maioria dos países. A modificação 
dos programas do Ginásio Nacional em 1890, com 
substituição da disciplina filosofia pela de psicologia  e 
lógica, na reforma  de Benjamim Constant , parece ter 
animado a maioria dessas escolas, nos 20 anos seguintes, 
a desdobrar o programa de pedagogia em duas partes, de 

1manipulação do comportamento, formação da personalidade, entre outros, que seriam 
desenvolvidos mais tarde no estudo sistemático dessa disciplina na formação de 
professores. Além de Massimi, podemos destacar Regina Helena de Freitas Campos 
e Mitsuko Antunes dentre os pesquisadores contemporâneos que têm se dedicado ao 
estudo da história da Psicologia no país e sua estreita relação com a Educação. 
2 A primeira data indicada na referência bibliográfica refere-se ao ano em que a obra foi 
escrita; e a segunda, ao ano em que foi reeditada. 
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que a primeira era consagrada a noções de psicologia. 
(LOURENÇO FILHO, 1955/1994, p. 82-83).

Além dos programas da Escola Normal, a articulação entre Psicologia e 
Pedagogia se fez presente, conforme identifica Antunes (2012), na instalação, 
em 1906, do primeiro laboratório de Psicologia Pedagógica, no Rio de Janeiro, 
em um museu pedagógico, o Pedagogium, também criado em 1890 pela 
reforma de Benjamin Constant, com o objetivo de fornecer à República recém-
constituída um órgão de referência para a educação brasileira. Foi Alfred Binet 
(1857-1911), psicólogo francês, o idealizador desse primeiro laboratório de 
Psicologia Pedagógica no país, assumindo como diretor o médico sergipano 
Manoel José do Bomfim (1868-1932), que já havia viajado a Paris, onde 
fora aluno de Alfred Binet, como integrante de uma comissão pedagógica 
do governo brasileiro para estudar psicologia experimental. Manoel Bomfim 
ficou no cargo por doze anos e referenciou o laboratório em uma de suas obras:  

Durante doze anos tive à minha disposição um 
laboratório de psicologia; nas pastas, ainda estão 
acumuladas anotações, traçados, fileiras de cifres... e 
nunca tive coragem para organizar uma parte qualquer 
desses dados e de os publicar, porque nunca obtive 
uma elucidação satisfatória. Afigurava-se me um 
problema aparentemente simples. Efeitos de sugestão 
sobre o esforço muscular; realizava uma série de 
experimentações e delas resultavam, ao lado de escassas 
indicações positivas, novos aspectos de pesquisas, 
isto é, novos problemas. (BOMFIM, 1923, p. 27 apud 
CÂMARA; COCKELL, 2011, p. 296). 

Segundo Freitas (2002), o grande diferencial da obra de Manoel 
Bomfim foi tomar a criança como protagonista do processo educativo. Esta 
centralidade na criança esteve presente em suas ações na Educação brasileira, 
como professor da Escola Normal, Diretor da Instrução Pública e Diretor do 
Pedagogium no Rio de Janeiro, e também em seus livros para a formação de 
professores. Sua visão era a da criança atuante em sua própria aprendizagem e 
a do professor como guia, opondo-se ao modelo do professor como centro do 
processo e da criança como seguidora de suas instruções.

Nessa perspectiva, a função essencial dos professores seria observar a 
infância, como “cientistas voltados para a coleta de dados sobre a realidade 
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infantil” (FREITAS, 2002, p. 364). Além disso, aponta-os como responsáveis 
por orientar a criança, por mostrar a diferença entre o que se considera 
selvagem e civilizado: 

[...] o professor apelará para a observação da criança 
para que ela note a diferença entre o estado selvagem 
e as indústrias, instituições, obras e costumes que 
distinguem a civilização; mostrará que essas instituições 
e industrias faltam em grande parte a algumas terras do 
interior, onde a civilização ainda não penetrou. (BILAC; 
BONFIM, 2000, p. 49 apud FREITAS, 2002, p. 364).

Tendo como foco a criança, Manoel Bomfim constituiu-se defensor da 
educação primária obrigatória e pesquisador da infância. É definido por Freitas 
(2002, p. 360) da seguinte forma: “[...] mais do que educador, a conjunção de 
interesses pela História e pela Psicologia o converteu em cientista da educação 
da criança”.

Sua visão de educação também o destacava de seus contemporâneos, 
pois estava presente em seu pensamento o seguinte pressuposto: o que guiaria 
o Brasil para o progresso seria a educação do seu povo, sob a responsabilidade 
da União, quebrando os pactos oligárquicos e a visão do Brasil como um país 
com vocação agrícola.  Câmara e Cockell (2011, p. 301-302) comentam sobre 
sua compreensão da Educação:

A transformação do quadro educacional brasileiro 
romperia com as heranças da colonização, renovando 
o espírito nacionalista e iniciando um processo de 
desenvolvimento da nação. Para Bomfim, a ignorância 
caracterizada pela falta de instrução nulificava o povo 
e o tornava incapaz de pensar em suas necessidades 
e acreditar num futuro. Era a instrução e a cultura 
intelectual que provocavam o aparecimento das 
variações individuais e as curiosidades novas.

Ao considerar que a instrução e a cultura intelectual provocavam 
o aparecimento das variações individuais e novas curiosidades, Bomfim 
diferenciava-se dos cientistas que identificavam nos aspectos biológicos 
e hereditários as causas das diferenças individuais. Para este educador, a 
incapacidade de aprender não estava relacionada às questões de medidas das 
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capacidades intelectuais, mas sim à herança de um passado de colonização e 
falta de instrução.

Antunes (2012) identifica Manoel Bomfim como um dos representantes 
do pensamento divergente, um intelectual que se contrapunha às concepções 
hegemônicas da época. Resultado do embate existente no campo científico, 
Bomfim sofreu duras críticas durante sua vida pelas posições políticas e pelo 
combate às ideias do racismo científico então em voga entre a intelectualidade 
brasileira, tendo sua obra sido reconhecida somente no final do século XX. 
Ainda segundo a autora, tais diferenças de posicionamento e as contradições 
existentes no campo científico não têm sido pautadas nos trabalhos sobre 
história da Psicologia no país, com raras exceções, o que cria uma falsa ideia 
de homogeneidade com relação ao pensamento psicológico da época e mascara 
a natureza contraditória da realidade histórica. A mesma autora defende a 
impossibilidade de se compreender as concepções psicológicas presentes na 
realidade educacional brasileira como se fossem amparadas em uma visão 
única e homogênea.

Idealizado sob uma orientação teórica contrária àquela proposta por 
Manoel Bomfim, o segundo laboratório de Psicologia Pedagógica do país 
foi inaugurado em 1914, na Escola Normal de São Paulo, sob a direção do 
psicólogo italiano Ugo Pizzoli (1863-1934), sendo denominado de Gabinete de 
Psicologia e Antropologia Pedagógica. Cabe destacar que, nos anos de 1910, a 
educação primária paulista teve um aumento significativo de suas matrículas, 
embora apresentasse como um dos principais problemas altos índices de 
repetência e abandono. Os estudos ali realizados centravam-se na observação 
positiva e na mensuração das conexões entre o mundo físico e psíquico. 
Para tanto, eram utilizados procedimentos e técnicas da antropologia física 
e dos testes mentais. Os dados levantados com esses procedimentos levavam 
à identificação das disposições físicas, intelectuais, morais e à consequente 
classificação hierárquica do tipo de aluno. Esse gabinete, por estar locado em 
uma instituição de ensino renomada, gerou um movimento expressivo em 
torno da Pedagogia científica, com o objetivo de fornecer respostas às práticas 
da Educação e às demandas sociais dela requeridas à época (MONARCHA, 
1999).

Sob a mesma direção teórica, são elaborados os estudos de Clemente 
Quaglio, professor que trabalhou com Ugo Pizzoli na Escola Normal da Praça, 
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em São Paulo, e produtor de uma obra psicológica extensa e significativa em que 
defendia a adoção de métodos psicofísicos em ambiente de laboratório como 
base da educação científica. Para esse professor, a observação direta dos alunos 
deveria ser realizada mediante exames somatológicos e psicológicos, feitos 
por meio da experimentação instrumental. Ele acreditava que, por intermédio 
da aplicação de diferentes procedimentos analíticos (testes de memória, 
inteligência; análise antropométrica: peso, altura, circunferência torácica, 
entre outros), poderiam ser reconhecidas as características extrínsecas e as 
qualidades intrínsecas dos alunos: pela decomposição das partes constituintes 
de cada ser e sua reordenação artificial, comparando o indivíduo com o todo 
(MONARCHA, 1999). 

Com a atuação de Clemente Quaglio no Gabinete de Psicologia e 
Antropologia Pedagógica da Escola Normal da Praça, foi desenvolvida a 
Carteira Biográfica Escolar, composta por registros de interrogatórios extensos 
e exames precisos, a fim de obter-se um inventário completo e minucioso dos 
alunos dos grupos escolares. Os alunos eram convertidos em objetos oferecidos 
à observação direta, para o estudo das suas características físicas e mentais. 
Institucionalizada em 1915, essa Carteira ficava sob os cuidados do diretor do 
grupo escolar, devendo acompanhar o aluno durante toda sua escolarização. 
No momento da diplomação desse aluno, a Carteira era remetida ao governo 
(SGANDERLA, 2007).

Reconhecido como pedologista, ou seja, estudioso da criança em idade 
escolar, Quaglio orientava-se pela ciência analítica, ou seja, ferramental de 
laboratório, observação intensa, manejo do método experimental, quantificação 
e generalização da experiência. Em seu livro Nova concepção psicológica 
da criança (Nova orientação pedagógica), ele definia a criança como o 
representante da espécie humana que contém as chaves para o entendimento 
do homem adulto.

A implantação desses dois laboratórios de Psicologia Pedagógica em 
terras brasileiras, com orientações teóricas bastante distintas, é emblemática 
das disputas entre diferentes tipos de conhecimentos psicológicos que 
informavam as discussões acerca da relação entre Psicologia e Pedagogia nas 
duas primeiras décadas do século XX. O estudo científico da criança, tendo 
por base os conhecimentos psicológicos em construção, foi central para o 
projeto de uma educação brasileira que começou a ressoar com os novos ares 
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da República e se intensificou nos anos de 1920 a 1930 com a difusão do 
ideário escolanovista pelas mãos de Lourenço Filho. 

Essa breve contextualização sobre a inserção da Psicologia na formação 
de professores e sua relação com os conhecimentos pedagógicos teve como 
pressuposto o alerta proposto por Antunes (2012, p. 63) de que ideias e 
práticas psicológicas nunca se constituíram em blocos monolíticos, estáticos 
e homogêneos: “Posições e concepções diferentes, divergentes e opostas 
coexistiram e foram elas que, na contraposição, provocaram mudanças e 
saltos de qualidade.” Da mesma forma, é fundamental compreender que 
tais concepções resultaram hegemônicas tendo por base as contradições, os 
embates e as disputas existentes no contexto social, político e econômico 
de cada época. A autora credita aos movimentos dos setores intelectuais, 
portanto, das camadas médias, o substrato que permitiu, nas primeiras décadas 
do século XX, a gradativa conformação da Psicologia como área específica 
de conhecimento e base necessária para as intervenções sociais articuladas a 
seus projetos. E assim define o projeto que se tornou hegemônico, no qual foi 
atribuído à Psicologia um papel fundamental, sendo as Escolas Normais uma 
importante instância de sua difusão:

A crítica ao Brasil agrário e ao atraso econômico formou 
a base para o projeto de um Brasil moderno e à altura do 
século, tendo a industrialização como meta. Almejava-
se um novo país, o que demandaria a construção de um 
novo homem, adequado aos novos tempos. À educação 
caberia forjar esse novo homem, educação essa que 
deveria ser também moderna e à altura do século. 
(ANTUNES, 2012, p. 53).

ESCOLA NORMAL EM SANTA  CATARINA E O ENSINO DE 
PSICOLOGIA  E  PEDAGOGIA

As Escolas Normais no Brasil constituíram-se em importantes espaços 
de formação docente, especialmente para o ensino primário. No estado de 
Santa Catarina, a criação da Escola Normal também data do século XIX. 
Segundo Marcilio (2006), a Província de Santa Catarina, em 1877, tinha uma 
população de 170.000 habitantes, porém apenas 3.591 crianças frequentavam 
as 143 escolas existentes, e a formação de professores aparecia como um 
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problema, na medida em que escolas fechavam por falta de pessoas aptas a 
ensinar. 

Considera-se que boa parte do problema não estava mais na criação 
de escolas, mas sim na falta de pessoas habilitadas para assumir a docência. 
Não bastava apenas a iniciativa de criar escolas. A instrução pública, como 
via para o progresso tão almejado pela fala oficial, tinha de responder ao 
desafio da formação de professores, do fornecimento do material didático e da 
ação da inspetoria. Os Presidentes da República reclamavam com frequência 
que suas ações não estavam sendo aproveitadas devidamente, entretanto não 
eram oferecidas as condições necessárias para que, de fato, o discurso se 
harmonizasse com a prática.

Nesse cenário, no ano de 1880, foi autorizada a criação do primeiro 
Curso Normal em Santa Catarina, anexado ao Atheneo Provincial, pela Lei nº 
898, de 1º de abril 1880, sendo convertido o Atheneo Provincial em Instituto 
Literário e Normal (1883), “[...] com a responsabilidade do ensino primário, 
secundário e normal, devendo este ser ministrado pela Escola Normal desse 
Instituto” (FIORI, 1991, p. 63).

A primeira Escola Normal catarinense formava professores primários, 
e os candidatos ao Ensino Normal deveriam ter sido aprovados nas disciplinas 
de: Instrução moral e religiosa, leitura e escrita, operações fundamentais de 
aritmética e princípios de gramática. Tendo duração de dois anos, aceitava 
alunos de ambos os sexos, mas as mulheres poderiam ser observadas/
acompanhadas pelos pais e maridos, e havia uma escola primária anexa para a 
prática de ensino (FIORI, 1991).

Assim, na década de 1890, acontece a primeira reorganização da Escola 
Normal, agora sob a égide da República3. Segundo Schaffrath (1999), essa 
organização forneceu a base sobre a qual se consolidou a Escola Normal 
em Santa Catarina: escola destinada à formação de quadros para o ensino 
primário e também à formação cultural e intelectual da elite catarinense. A 
Escola Normal era uma reivindicação da elite e se constituía em um espaço 

3 Com relação ao ensino secundário, ao qual esteve tradicionalmente vinculado o Curso 
Normal, Schaffrath (1999) indica que, em 1895, a capital contava com três escolas 
para o ensino secundário: a Escola Normal Catarinense, o Ginásio Catarinense e a 
Escola de Artes e Ofícios. No ano de 1897 foi expedido mais um regulamento da 
Escola Normal, que apresentava como novidade a criação de duas escolas públicas de 
instrução primária, denominadas Escolas Modelos, uma para meninos, regida por um 
professor, e outra para meninas, regida por uma professora.



58

de normatização de condutas, tanto para seus alunos quanto para aqueles que 
seriam educados por eles, ou seja, o povo a quem se pretendia civilizar. Nesse 
contexto, a formação feminina é um aspecto destacado pela autora:

Enfim, destinado ao ornamento ou à profissão, o curso 
oferecido pela Escola Normal de 1892, estruturado pelo 
Estado Republicano, foi de grande importância para o 
ensino em Santa Catarina. Apropriada pela elite, que 
ou ilustrava-se às expensas dos cofres públicos, ou 
trabalhava na composição de um sistema de ensino que 
perpetuasse desigualdades sociais, a Escola Normal 
não se constituiu em uma via de mão única. Se ela 
ornamentava dotes culturais das moças das elites, ela 
também cumpria o papel de escola preparatória de 
docentes para o ensino primário, que também era alvo 
do Estado Republicano. (SCHAFFRATH, 1999, p. 128).

Vidal José de Oliveira Ramos foi governador de Santa Catarina em 
dois momentos: entre 1902 e 1905, após a renúncia do titular, e entre 1910-
1914, em eleições diretas. No primeiro mandato foi responsável pela vinda 
dos padres jesuítas, pois já vinha de uma formação em um colégio jesuíta 
no Rio Grande do Sul. Vidal Ramos, em 1905, optou pelo fechamento da 
única escola de ensino secundário pública e republicana de Santa Catarina, 
delegando aos jesuítas este nível de escolarização, e com isso foi fundado o 
Ginásio Catarinense, instituição privada e católica que oferecia ensino voltado 
às elites catarinenses (DALLABRIDA, 2001).

Ainda durante o governo de Vidal Ramos, o estado de Santa Catarina 
travou uma de suas mais conhecidas lutas, a Guerra do Contestado, ocorrida 
entre 1912 e 1915 por motivo da abertura da estrada de ferro São Paulo-Rio 
Grande do Sul. A guerra teve como cenário o meio-oeste catarinense e como 
centro da disputa o Rio do Peixe, que era uma região contestada pelos estados 
do Paraná e de Santa Catarina. 

Foi no segundo mandato do governo de Vidal José de Oliveira Ramos, 
entre os anos 1910 a 1914, cujo lema era “Instrução e Viação”, que ocorreu 
a primeira reforma do ensino público catarinense, orientada pelo exemplo 
do Estado de São Paulo, que via na educação a alavanca do progresso e da 
modernidade almejada pelos republicanos. A reforma fora idealizada pelo 
professor paulista Orestes Guimarães, que, a convite do governador, trouxe o 
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que de mais moderno ocorria em terras paulistanas, sendo a primeira etapa da 
reformulação prevista para o Curso Normal.

Tais ideias materializaram-se na cidade de Florianópolis, cujos contornos 
foram modificados na busca da modernização urbana, com a disciplinarização 
da população menos abastada para revitalização do centro da cidade, sob o 
amparo dos novos conhecimentos nas áreas de higiene e saúde pública. Dessa 
forma, “[...] era preciso remodelar, reordenar, reinventar a cidade, saneá-la 
e ajustá-la aos novos códigos burgueses de organização social, respaldados 
pelos pressupostos médico-higienistas importados da Europa e irradiados para 
todo o Brasil através da sua capital, o Rio de Janeiro” (TEIVE, 2008, p. 90).

A citação de Teive (2008, p. 89) é ilustrativa do pensamento e das ações 
das elites de Florianópolis nos anos iniciais da República:

Desse modo, foi em nome dos novos conhecimentos 
na área da higiene e da saúde pública que a capital 
catarinense passou a ser o cenário de uma série de 
remodelações e reformas urbanas e de novas formas de 
controle, de disciplinarização e de segregação social, 
as quais começaram a ser iniciadas com a retirada, em 
massa, da população pobre que vivia nos antigos bairros 
da região central da cidade: lavadeiras, marinheiros, 
soldados, mendigos e mulheres de má vida , enfim gente 
de má fama , cujos hábitos de higiene e de conduta 
passaram a ser considerados atrasados e inconvenientes 
para a parcela da população que começava a enriquecer 
e a civilizar-se, a aburguesar-se, constituindo portanto 
uma séria ameaça à modernidade pretendida, conforme 
apontou o normalista-médico-historiador catarinense 
Oswaldo Rodrigues Cabral.

A reforma da educação catarinense nas primeiras décadas do século XX 
está imbricada com a reforma do Estado, dirigida a formar cidadãos preparados 
para a nova ordem social republicana de trabalho livre e de voto para eleição 
dos governantes. É nesse cenário de mudanças que a disciplina de Psicologia 
foi inserida pela primeira vez nos cursos de formação de professores, por 
meio do decreto nº 572, de 25 de fevereiro de 1911, com a denominação de 
Pedagogia e Noções indispensáveis de Psicologia. 
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Quadro 1 – Nomenclatura da cadeira/matéria de Psicologia nos cursos de formação de 
professores em Santa Catarina, entre os anos de 1911 e 1928, considerando a legislação 
que regulamentava tal formação

Ano 1911 1919 1928

Leis que 
regulamentaram 
a formação de 
professores em Santa 
Catarina

Lei no 846, de 
11/10/1910

Decreto no 
1.205, de 

19/02/1919

Decreto no 2.218, 
de 24/10/1928

Nomenclatura dos 
cursos de formação de 
professores em Santa 
Catarina

Escola Normal 
Catarinense

Escola Normal 
Catarinense

Escola Normal 
Catarinense

Nomenclatura das 
Cadeiras/
Matérias de Psicologia

Noções de
Psicologia e
Pedagogia

Psicologia,
Pedagogia e

Instrução Cívica

Pedagogia, Psico-
logia

e
Educação Moral e 

Cívica

Fonte: Sganderla (2015, p. 17).

No Quadro 1, observa-se que a Psicologia foi inserida nos cursos de 
formação de professores em Santa Catarina em 1911, com a Lei no 846, de 
11 de outubro de 1910, intitulando-se a cadeira como Noções de Psicologia e 
Pedagogia. Nas legislações subsequentes, a Psicologia esteve articulada com 
a Pedagogia e também com a Instrução Cívica (em 1919) e a Instrução Moral 
e Cívica (em 1928). 

O que se nota ao avaliar o Quadro 1 é que, em âmbito regional, as 
questões cívicas e morais podem ter assumido, pelo menos durante certo 
período, a mesma importância atribuída às questões didáticas e metodológicas 
do ensino, objetivando a formação de um novo homem para um novo país: o 
Brasil republicano (SGANDERLA, 2015).

Podemos confirmar esta afirmação quando em contato com os 
regulamentos de ensino da Escola Normal e os respectivos programas de ensino, 
no quais notamos a presença das questões morais e cívicas para a conformação 
da mentalidade do professor nas cadeiras de Psicologia, Pedagogia e Instrução 
Moral e Cívica ao longo de todo o período analisado. Nesse cenário, a 
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mentalidade do futuro professor também teria que ser moldada, de forma a 
contemplar, além das questões morais e cívicas, a inserção da ciência no trato 
das questões metodológicas de ensino (SGANDERLA, 2015).

Exemplo disso é a já citada reforma realizada em 1911, orquestrada pelo 
paulista Orestes Guimarães, que modificou sobremaneira tanto o ensino normal 
quanto o ensino primário, com a criação dos Grupos Escolares. No tocante 
ao Ensino Normal, foram inseridas novas cadeiras, como a de Psicologia e 
Pedagogia, que, pelos seus conteúdos, trazia os conhecimentos necessários 
à inserção do método intuitivo4, adotado pelo Estado a partir de então. Os 
Grupos Escolares seriam o foco da atuação desses futuros professores e o 
lugar onde colocariam em prática o método intuitivo, por isso a importância 
atribuída ao método em sua formação (TEIVE, 2008).

Além do método, as questões morais e cívicas não ficaram relegadas a 
segundo plano, haja vista estarem explícitas no regime da Escola Normal de 
1911. No exame de admissão, por exemplo, eram requeridas folhas corridas, 
atestados de vacinação, de saúde, licença do responsável para menores e, no 
tocante às mulheres, ainda cabia autorização do marido se fossem casadas. 
Dentro da escola e fora dela, os comportamentos dos futuros professores eram 
regulados, indicando como deveriam se comportar em sala, nas dependências 
da escola e mesmo fora dela. Os professores da Escola Normal também 
deveriam ser exemplos para os alunos, mantendo a ordem em suas classes, 
dominando o conhecimento da matéria a ser lecionada e valorizando as 
questões morais e cívicas (SGANDERLA, 2015).

Novas mudanças foram introduzidas na Escola Normal em 1919, 
especialmente o acréscimo da matéria de Instrução Cívica aos conteúdos da 
cadeira de Psicologia e Pedagogia. Em 1924, a cadeira passou a denominar-se 
Psicologia, Pedagogia e Instrução Moral; e em 1928, Psicologia, Pedagogia e 
Instrução Moral e Cívica, ou seja, a partir de 1919, as questões metodológicas 
e de moral e cívica passaram a ser compendiadas em uma cadeira da Escola 
Normal, embora apresentassem matérias em separado. 

4 “As matérias são reduzidas aos seus elementos mais simples, propondo-se lições 
curtas e atraentes, adequadas à idade e ao ritmo das crianças, alternadas, de preferência, 
com cantos, marchas, exercícios ginásticos e trabalhos manuais, cada coisa há seu 
tempo, proporcionando-lhes só o que elas pudessem receber na medida de seu 
desenvolvimento, das suas necessidades, de modo a não cansar o espírito infantil e 
manter viva a sua atenção, considerada a base do método intuitivo.” (TEIVE, 2008, 
p. 124).



62

Além da inserção dos conteúdos de ordem cívica e moral, a partir de 
1919, a Higiene também passa a ser matéria na Escola Normal. Em 1919, adota 
a denominação de Física, Química, História Natural e Noções de Higiene. E 
em 1924 e 1928, a de História Natural e Higiene, sendo as discussões sobre as 
questões de higiene reiteradas também em outras matérias, como a Pedagogia. 
Mesmo com a inserção das matérias de Instrução Moral e Cívica e de Higiene, 
os regulamentos de 1919 e 1924 mantêm as mesmas questões de matrícula, 
saúde e bom comportamento dentro e fora da Escola Normal.  

A Higiene, assim como os conhecimentos cívicos e morais e os de 
Pedagogia e Psicologia, orientava a formação da mentalidade do professor 
republicano em Santa Catarina: um professor que deveria ser ciente de 
seus deveres para com a Pátria, cuidadoso com suas questões de higiene, 
saúde e moral e detentor de conhecimentos científicos que amparassem sua 
prática, tendo por base o método de ensino que utilizaria na escola primária. 
(SGANDERLA, 2015)

O exposto até aqui evidencia a importância da Psicologia como 
fundamento teórico das práticas pedagógicas desenvolvidas na Escola Normal, 
especialmente para permitir ao professor o entendimento do método intuitivo, 
proposta difundida ao longo dos programas da matéria de Pedagogia. Assim, 
a questão metodológica foi o que promoveu a estreita relação entre Psicologia 
e Pedagogia, fazendo com que ambas constituíssem uma mesma cadeira em 
todo o período analisado. No entanto, colocavam-se com igual importância, 
ao longo desse período, as questões relativas à Instrução Moral e Cívica para 
a conformação da mentalidade do professor. Podemos concluir que a Escola 
Normal em Santa Catarina dedicou-se tanto a formar os professores com base 
nos métodos de ensino amparados nas ciências como a adequá-los à sociedade 
em que viviam, ou seja, à sociedade do seu tempo.
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A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE PSICOLOGIA NO ÂMBITO 
DAS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS: CONCEPÇÕES 

E IMPLICAÇÕES PARA A ATUAÇÃO DOCENTE

Jordana De Castro Balduino
Ida Celine Gonçalves Santos 

INTRODUÇÃO

Esse trabalho traz de forma sistematizada as discussões geradas a partir 
da investigação documental de uma pesquisa de iniciação científica sobre o 
tema “Concepções de formação de Professor de Psicologia: um estudo em 
Projetos Políticos Pedagógicos das Instituições de Ensino Superior com 
licenciatura em Psicologia”, realizada no período de junho de 2013 a julho de 
2014, subsídio à pesquisa intitulada “A formação do professor de Psicologia 
no âmbito das diretrizes curriculares nacionais: concepções e implicações 
para a atuação docente”. Tais investigações estiveram vinculadas ao Núcleo 
de Estudos e Pesquisas em Psicologia, Educação e Cultura (Neppec), da 
Universidade Federal de Goiás1. 

O plano de ação da pesquisa teve como objetivo desenvolver um 
levantamento de todos os Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) das Instituições 
de Ensino Superior (IES) com licenciatura em Psicologia, além de estudos 
sobre as diferentes concepções de formação de professores, visando apreender, 
no âmbito dos documentos que tratam da formação do professor de Psicologia, 
as concepções de formação e suas implicações para a atuação docente. Para 
isso, foram desenvolvidas atividades de levantamento, identificação e análise 
das concepções da formação do professor de Psicologia nos PPPs das IES com 
licenciatura em Psicologia e de sistematização dos dados obtidos por meio de 
relatórios parciais e análise dos dados encontrados. 

Contudo, diante da dificuldade de acesso aos PPPs existentes e, também, 
da inexistência de outros, a investigação centrou-se na análise dos PPPs dos 
1 Os dados da pesquisa foram atualizados em janeiro de 2017, no portal do e-Mec, e 
para nossa surpresa, dos 27 cursos que ofereciam licenciatura em 2014, restam apenas 
12 em todo o Brasil. E dois dos cursos que havíamos destacado em nossa pesquisa 
(da Uerj e da UFRGS) estão em extinção, encerrando-se em 2017 a licenciatura 
em Psicologia nestas duas instituições. Como havíamos feito a análise de 9 PPPs 
de instituições públicas, retirando esses dois e o da Unesp ao qual não havíamos 
conseguido acesso, ficaram apenas 6 PPPS.
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cursos de Psicologia gratuitos, ou seja, das IES públicas, contabilizando ao 
todo seis Projetos Políticos Pedagógicos. A seguir, tem-se a análise dos dados 
e os resultados da investigação.

FORMAÇÃO EM PSICOLOGIA  E  A  SUA  RELAÇÃO COM A 
EDUCAÇÃO

A discussão a respeito da relação entre Psicologia e Educação, a 
partir das novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para os cursos de 
graduação de Psicologia (BRASIL, 2011), em que se estabelecem normas 
para o projeto pedagógico complementar para a Formação de Professores 
de Psicologia, recoloca de forma imperativa a necessidade de se pensar nas 
concepções de formação desse professor e suas implicações para a atuação 
docente. A reelaboração dos PPPs das IES de todo o país que ofertam o curso 
de graduação de Psicologia se torna tema central no debate atual, com a 
obrigatoriedade da oferta da licenciatura. 

Art. 13. A Formação de Professores de Psicologia 
dar-se-á em um projeto pedagógico complementar 
e diferenciado, elaborado em conformidade com a 
legislação que regulamenta a formação de professores 
no País. 
[...]
§ 7º As atividades referentes à Formação de 
Professores, a serem assimiladas e adquiridas por meio 
da complementação ao curso de Psicologia, serão 
oferecidas a todos os alunos dos cursos de graduação em 
Psicologia, que poderão optar ou não por sua realização. 
(BRASIL, 2011). 

Entre os desdobramentos da discussão a respeito da formação do 
professor de Psicologia, encontra-se a possibilidade para um campo de atuação 
a partir do Projeto de Lei (PL) nº 105, de 12 de fevereiro de 2007, proposto 
pela deputada federal Luiza Erundina, do Partido Socialista Brasileiro de 
São Paulo (PSB/SP), em defesa da inserção da disciplina de Psicologia no 
Ensino Médio. Proposta defendida pela Associação Brasileira do Ensino de 
Psicologia (Abep), em parceria com a Associação Brasileira de Psicologia 
Escolar e Educacional (Abrapee), com o Conselho Federal de Psicologia (CFP) 
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e também com o Fórum de Entidades Nacionais de Psicólogos Brasileiros 
(FENPB), que lançaram em meados de 2008 a campanha “Oito razões para 
aprender Psicologia no ensino médio”. Tal reinvindicação expressa tensões e 
contradições inerentes ao processo de constituição da Psicologia da Educação 
no Brasil (ANTUNES, 2000) e provoca a problematização a respeito da 
formação do professor que atuará nesse e em outros campos. 

De acordo com Miranda (1992), apesar de estreita e necessária, a 
relação entre Psicologia enquanto área do saber e Educação como prática social 
historicamente constituída está marcada por uma tensão desde seu processo 
de reconhecimento. Marcada historicamente por uma constituição não linear, 
que, segundo Antunes (1999), se produz na negação, superação, oposição e 
mesmo complementação de diferentes teorias da Psicologia que ganham tanta 
força que extrapolam as obras de seus teóricos e passam a dominar o cotidiano 
dos professores em sala de aula, através de uma instrumentalização da ciência 
a favor de uma resposta imediata e determinista às práticas educativas formais 
e informais, em diferentes âmbitos do campo da educação.

Porém, como as demais ciências humanas e sociais, a Psicologia nasce e 
se desenvolve dentro do quadro político, econômico e social da modernidade, 
tornando-se necessária para atender às demandas desse indivíduo que surgia 
nessa nova sociedade. A compreensão desse contexto sócio-histórico, de 
acordo com Antunes (1999), é tão imprescindível no estudo de uma área de 
conhecimento quanto o conteúdo de suas teorias e o domínio de suas técnicas, 
que, tomados atemporalmente, são meros fragmentos de uma totalidade que 
não se consegue efetivamente apreender. O reconhecimento da complexidade 
dessa relação entre a Psicologia e a Educação se faz urgente para uma 
discussão crítica sobre seu estatuto enquanto ciência do homem, ainda calcada 
numa concepção burguesa e ideologicamente comprometida com ela e com 
sua utilização na Educação. 

Diante dos questionamentos sobre a obrigatoriedade de se voltar a ofertar 
as atividades referentes à formação de professores de Psicologia, a concepção 
de formação de professores presente no Instituto de Psicologia da Universidade 
de São Paulo (USP) se torna uma referência fundamental na discussão tanto 
da formação docente como de sua contribuição para a melhoria das escolas 
públicas no Brasil, tendo-se em vista o momento histórico e político, em que 
há uma grande ampliação das IES, com diferentes concepções de formação, e 
uma desvalorização das licenciaturas na grande maioria dos cursos superiores. 
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Apesar de as DCN para cursos de graduação de Psicologia (BRASIL, 
2011) apresentarem, entre seus objetivos, a atuação do professor de Psicologia 
em diferentes campos: 

§ 1º O projeto pedagógico complementar para a Formação 
de Professores de Psicologia tem por objetivos: 
a) complementar a formação dos psicólogos, articulando 
os saberes específicos da área com os conhecimentos 
didáticos e metodológicos, para atuar na construção 
de políticas públicas de educação, na educação 
básica, no nível médio, no curso Normal, em cursos 
profissionalizantes e em cursos técnicos, na educação 
continuada, assim como em contextos de educação 
informal como abrigos, centros socioeducativos, 
instituições comunitárias e outros. (BRASIL, 2002). 

O Ensino Médio atualmente desperta atenção, pela possível aprovação 
do PL nº 105/2007, que insere a Psicologia no currículo desse nível de ensino 
e exige professores formados para contribuir com a formação desses jovens, 
em diferentes contextos socioeconômicos e culturais. De acordo com Soligo e 
Azzi (2009), na história do Ensino Médio do país, a Psicologia sempre esteve 
presente, quer no ensino regular, quer no Ensino Médio profissionalizante, 
porém com uma trajetória marcada, ao mesmo tempo, por momentos históricos 
e modalidades de formação em que aparece com maior ou menor importância. 

No conjunto de mudanças advindas de um longo processo de 
retomada da democracia, nos anos 1980, a Psicologia passa a integrar a parte 
diversificada do currículo do Ensino Médio regular. Pretendia-se, no âmbito 
das reivindicações pela democratização da educação, superar uma formação 
tecnicista, fortemente voltada para o mercado de trabalho e promover debates 
sobre a necessidade de mudanças significativas na educação do país, bem 
como de toda a sociedade, culminando com a Constituição Federal de 1988 
e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996. 

A importância das Ciências Humanas na formação dos jovens e 
adolescentes é reconhecida como contraponto a essa visão tecnicista da 
educação, e as disciplinas Filosofia e Sociologia são incluídas no currículo 
do Ensino Médio, enquanto a “Psicologia embora tenha sido reconhecida 
sua importância, como conteúdo transversal, não é incorporada como campo 
disciplinar.” (SOLIGO; AZZI, 2009, p. 65). 
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A obrigatoriedade da oferta da Licenciatura em Psicologia, tanto no 
ensino privado como público, de acordo com Coelho (2003), gera questões a 
respeito de diferentes concepções presentes no debate das escolas/faculdades 
no Brasil e da indissociabilidade entre as ideias de saber e as práticas escolares 
centradas na distribuição e apropriação do saber sistematizado para a consecução 
de objetivos pragmáticos. Segundo o autor, nessa lógica, a escola perde seu 
sentido intrínseco e sua autonomia, ficando subordinada a algo situado fora e 
acima dela. O sentido da formação de professor se transforma, adequando-se a 
essas concepções e práticas, sendo visíveis o estreitamento e empobrecimento 
da educação, da escola, da formação humana e cultural, assim como dos 
cursos de licenciaturas, no sentido prático, do útil, da instrumentalização. 
Coelho (2003) defende a educação como um ato profundamente significativo 
e importante para a humanidade, a sociedade e as pessoas, “[...] educar é criar, 
formar seres humanos em cada um dos que nascem com a condição humana, 
produzi-los ao mesmo tempo como pessoas e sociedade”. 

Deve-se problematizar a formação do professor de Psicologia para que 
não se caia no engodo de associar a educação à ideia de uma intervenção técnica 
com a qual se prepara os alunos para um mercado educacional com objetivos 
a serem atingidos, em que o sentido da educação e do fazer pedagógico são 
menos importantes. Uma formação do professor como tecnólogo do ensino 
(COELHO, 2003) logo se refletiria em sua atuação em escolas e IES como um 
conhecimento técnico e aplicado da ciência da Psicologia. 

Loureiro (2009) defende de forma preeminente a necessidade de pensar 
na formação de seres humanos antes de se preocupar com profissionais, tendo 
em vista que, em seu campo profissional, eles lidarão também com seres 
humanos. As universidades, como instituições formadoras, deveriam estar 
comprometidas primordialmente com a produção do conhecimento revelador 
da realidade do seu objeto, e não com demandas imediatas provenientes 
do campo do exercício profissional, que está estreitamente vinculado a um 
mercado de trabalho e, por isso, sujeito às suas flutuações. 

Na pesquisa intitulada Psicologia no Ensino Médio: limites e 
possibilidades (KLINKO; SEKKEL, 2010), analisam-se problemáticas 
importantes sobre o tema, ao se realizar uma pesquisa com duas professoras de 
Psicologia do Ensino Médio. A primeira categoria a ser analisada diz respeito 
ao papel do professor de Psicologia (feita pelo próprio professor) e a forte 
presença de uma Psicologia de senso comum: 
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Notamos que a professora equipara a profissão de 
psicólogo clínico à de professor de Psicologia, deixando 
de lado as especificidades de cada atuação. Fica confuso, 
a partir da fala de Paula, se a função do psicólogo que 
trabalha no consultório seria transmitir conteúdos a seus 
pacientes, ou então, se o professor deveria apresentar 
a Psicologia clínica a um público maior, a fim de 
promover esse exercício específico. A indefinição de 
papéis é evidente, e permeia as práticas em sala de aula. 
(KLINKO; SEKKEL, 2010, p. 78).

Outra problemática levantada na pesquisa diz respeito às dificuldades 
encontradas pelas professoras de Psicologia entrevistadas. Quanto às 
dificuldades referentes ao exercício da profissão, as duas entrevistadas 
criticam enfaticamente a própria formação, ressaltando que nela fora 
privilegiado o enfoque da Psicologia Clínica e pouco se pensou a respeito 
do ensino de Psicologia. Uma realidade que vem sendo discutida no âmbito 
das licenciaturas, nas quais se observa uma valorização do bacharelado em 
diversos cursos. 

Na estreita relação entre os campos teóricos e práticos da Psicologia 
e da Educação, a formação do professor de Psicologia pode ser tomada 
na especificidade e reciprocidade de temáticas variadas discutidas em 
ambos os campos, a par das diferentes perspectivas e princípios teóricos e 
epistemológicos que possam orientar tais proposições. Se considerar que a 
educação diz respeito aos processos de socialização, ao desenvolvimento 
da sociabilidade, e não somente aos processos formais de transmissão de 
conhecimentos, então a mediação da cultura na constituição e na formação do 
sujeito se torna fundamental. Nessa perspectiva, a contribuição da Psicologia 
é especialmente importante na elucidação dos processos e estruturas aí 
implicados (BITTAR, 2008). 

A questão central deste capítulo refere-se à importância da formação 
do professor de Psicologia a partir da reflexão sobre diferentes concepções 
de formação e o papel desse professor na melhoria da educação em diferentes 
instituições do país, assim como à necessidade de se assegurar um rumo 
para esta formação que busque o ser humano em sua concepção mais ampla 
possível: o ser humano concreto, histórico, social, cultural, sujeito e objeto da 
educação (BITTAR, 2008). 
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METODOLOGIA

Para alcançar os resultados e discussões apresentados, foram 
desenvolvidos estudos teóricos; levantamento, identificação e análise das 
concepções sobre a formação do professor de Psicologia constantes dos PPPs 
das IES que ofertam Licenciatura em Psicologia e sistematização dos dados 
obtidos.

Para a realização do levantamento, identificação e análise das concepções 
sobre a formação do professor de Psicologia presentes nos referidos PPPs, foi 
feita inicialmente uma pesquisa no site do Ministério da Educação, na página 
do e-Mec, para obter os dados quantitativos, contabilizando-se os cursos de 
graduação de Psicologia em atividade que ofertam licenciatura como formação 
complementar. 

A partir desse levantamento, foi constatado que, no Brasil, há 710 cursos 
de psicologia em atividade cadastrados no Ministério da Educação2. Dos 
ativos, entre universidades públicas e privadas, apenas 14 ofertam licenciatura 
na graduação, conforme constata-se no Quadro 1:

Quadro 1 – Ministério da Educação - Sistema e-MEC (1) (continua)

UF Gratuidade Instituição – sigla (2)

Distrito Federal (DF) Sim Universidade de Brasília (UnB)

São Paulo (SP) Sim Universidade de São Paulo (USP)

São Paulo (SP) Sim Universidade Estadual Paulista “Júlio 
de Mesquita Filho” (Unesp)

São Paulo (SP) Não Universidade São Judas Tadeu (USJT)

São Paulo (SP) Não Centro Universitário Paulistano  (Uni-
paulistana)

Rio de Janeiro (RJ) Não Centro Universitário Celso Lisboa 
(UCL)

Goiás (GO) Sim Universidade Federal de Goiás (UFG)

Santa Catarina (SC) Sim Universidade Federal de Santa Catari-
na (UFSC)

Rio de Janeiro (RJ) Sim Universidade Federal do Rio de Janei-
ro (UFRJ)

2 Dados atualizados em janeiro de 2017 via e-Mec (http://emec.mec.gov.br).
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UF Gratuidade Instituição – sigla (2)

Mato Grosso do Sul (MS) Não Centro Universitário da Grande
 Dourados (Unigran)

Rio de Janeiro (RJ) Não Faculdade de Ciências Médicas e 
Paramédicas Fluminense (Seflu)

Bahia (BA) Não Faculdade de São Francisco de 
Barreiras  (Fasb)

Mato Grosso do Sul (MS) Sim Universidade Federal da Grande Dou-
rados (UFGD)

Espírito Santo (ES) Não Faculdade Europeia de Vitória (Faev)
Fonte: Elaborado pelas autoras. 
Notas: (1) Relatório Processado: 26/01/2017 - 15:23:20. Total de Registro(s): 14.

(2).As Instituições de Educação Superior pertencentes aos Sistemas Estaduais   de 
Ensino são reguladas e supervisionadas pelos respectivos Conselhos Estaduais 
de Educação. Nesse sentido, as informações relacionadas a tais instituições 
no Cadastro e-MEC são declaratórias e de responsabilidade exclusiva dessas 
instituições. (nota informativa obtida no site do MEC).

Mesmo cadastrados no Ministério da Educação, a grande maioria 
dos cursos de Psicologia não disponibilizam, em especial os das instituições 
privadas, os Projetos ou Programas Políticos Pedagógicos. Como consequência, 
para essa pesquisa ficou definido que seriam analisados na íntegra apenas os 
PPPs das IES públicas que possuíssem licenciatura como complementação do 
curso de Psicologia.  

Em 2014, foi constatado que, no Brasil, das 94 IES que possuíam 
graduação em Psicologia, apenas 11 ofertavam licenciatura como 
complemento. Em relação às IES privadas, neste mesmo ano, de 566 cursos 
cadastrados no MEC, somente 15 possuíam licenciatura, atendendo assim às 
atuais DCNs para a graduação em Psicologia. Em 2016, diante dos impasses 
governamentais no tocante à educação, tais dados foram reduzidos, e agora 
são 87 IES públicas que oferecem graduação em Psicologia, entre as quais 
apenas 7 possuem a complementação em Licenciatura. Muitos dos cursos de 
licenciatura ofertados em 2014 estão agora com o status ‘Em extinção’ ou 
‘Extinto’ no portal eletrônico do Ministério da Educação (e-Mec).

Feito tal levantamento, chegou-se ao total de 7 PPPs para análise, cuja 
leitura seria feita na íntegra, porém o PPP da Unesp não foi encontrado e, em 
decorrência, a análise foi realizada a partir de 6 Projetos Políticos Pedagógicos 
de cursos de Psicologia que ofertam licenciatura, todos públicos.
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Foram criadas as seguintes categorias para a análise dos documentos: 
o ano de criação do curso, da licenciatura e do PPP; a grade curricular 
(disciplinas e carga horária); as formas de ingresso; a existência de um PPP 
exclusivo da Licenciatura de Psicologia; a existência de um PPP conjunto para 
a licenciatura e bacharelado; a existência de um PPP de licenciatura da IES; 
se há referências às DCN no PPP e quais são; se há referências aos órgãos 
reguladores (Abep e CFP, por exemplo); e qual o vínculo com a Faculdade de 
Educação da instituição.

RESULTADOS DA PESQUISA/DESENVOLVIMENTO:

Os dados obtidos nessa pesquisa apontam que, atualmente, no Brasil, 
há 783 cursos de Psicologia cadastrados no Ministério da Educação3, entre 
os quais 5 foram extintos, 68 estão em extinção e 710 estão em atividade.  
Dos ativos, apenas 14 ofertam licenciatura na graduação, ou seja, 696 cursos 
de Psicologia não se adequaram às novas Diretrizes Curriculares Nacionais, 
não obstante o art. 13 da Resolução CNE/CEB n° 5, de 15 de março de 2011, 
que “[...] institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de 
graduação em Psicologia, estabelecendo normas para o projeto pedagógico 
complementar para a Formação de Professores de Psicologia” (BRASIL, 
2011), apontar para a obrigatoriedade por parte dos cursos de Psicologia de 
ofertar a complementação à formação de Professores de Psicologia, exigência 
posta em 2011, com período de dois anos para a sua total implantação no país. 
Ainda de acordo com o referido artigo, “[...] a Formação de Professores de 
Psicologia dar-se-á em um projeto pedagógico complementar e diferenciado, 
elaborado em conformidade com a legislação que regulamenta a formação de 
professores no País” (BRASIL, 2011).

No Brasil, das 87 IES públicas que possuem graduação em Psicologia, 
apenas 7 ofertam licenciatura como complemento. Em relação às IES 
privadas, de 623 cursos cadastrados no MEC, somente 7 possuem licenciatura, 
atendendo assim às atuais DCN para a graduação em Psicologia. Mesmo 
cadastrados no Ministério da Educação, grande parte dos cursos de Psicologia 
não disponibilizam os Projetos ou Programas Políticos Pedagógicos e em 
razão disso ficou definido que a análise contemplaria apenas os dados dos 
PPPs das IES públicas que possuíssem licenciatura como complementação do 
curso de Psicologia. 
3 Dados atualizados em janeiro de 2017. Cf.: <http://emec.mec.gov.br/>.
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Quadro 2 – Análises dos PPPs dos cursos de Psicologia das IES públicas que possuem 
Licenciatura

Vínculo
com
FE(1)

PPP da 
Licenciatura 
de Psicologia

Forma de 
ingresso

Ano 
do 

PPP

Criação 
da 

Licenciatura IES

B Não localizado

Sistema de Seleção 
Unificada 

(Sisu) 2011 2005 UFGD

C Possui Vestibular e Sisu 2006 (2) USP

C Não possui Sisu 2007 2006 UFG

A Não possui

Vestibular, Progra-
ma de Avaliação 
Seriada (PAS) e 

Sisu

2012 1963 UnB

D Não possui Vestibular e Sisu 2009 1982 UFSC

C Não possui Vestibular 2012 1971 UFRJ

 Fonte: Elaborado pelas autoras. 
FE – Faculdade de Educação; A – Somente como parceria, algumas 
disciplinas são ministradas pela Faculdade de Educação, mas não têm projeto 
em comum; B – Nenhuma relação com a Faculdade de Educação, toda a 
proposta do curso está vinculada ao curso de Psicologia; C – A Licenciatura 
de Psicologia tem a mesma concepção e grade curricular unificada com as 
licenciaturas da instituição; D – As disciplinas envolvem os Departamentos 
de Metodologia do Ensino (MEN), Estudos Especializados em Educação 
(EED) e Filosofia (FIL).
O projeto pedagógico do curso não foi publicado, porém todos os dados 
apresentados foram extraídos do artigo O Projeto Pedagógico do curso de 
formação de professores de Psicologia do Instituto de Psicologia da USP 
(SEKKEL; MACHADO, 2007).

Apesar de os seis cursos avaliados terem sido criados em diferentes 
anos, sendo o mais antigo da USP (1953) e o mais recente da UFG (2006), 
todos já têm o PPP de acordo com as DCN de 2004. Apesar de todos esses 
cursos já terem licenciatura antes da Resolução CNE/CES nº 5/2011, apenas 
o da USP apresenta um PPP exclusivo de licenciatura. O que nos faz concluir 
que a reformulação depois das DCN de 2011 ainda não foi feita pela grande 

(2)

Notas (1)
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maioria, pois apenas a UFGD faz referência a essa resolução em seu PPP, as 
demais se referem às DCN de 2004, que institui sobre as ênfases curriculares:

Art. 11. A organização do curso de Psicologia deve 
explicitar e detalhar as ênfases curriculares que adotará, 
descrevendo-as detalhadamente em sua concepção e 
estrutura. 
§ 1° A definição das ênfases curriculares, no projeto 
do curso, envolverá um subconjunto de competências 
e habilidades dentre aquelas que integram o domínio 
das competências gerais do psicólogo, compatível com 
demandas sociais atuais e ou potenciais, e com a vocação 
e condições da instituição.
§ 2º A partir das competências e habilidades definidas, 
o projeto de curso deverá especificar conteúdos e 
experiências de ensino capazes de garantir a concentração 
no domínio abarcado pelas ênfases propostas.
§ 3º A instituição deverá oferecer, pelo menos, duas 
ênfases curriculares que assegurem possibilidade de 
escolha por parte do aluno.
§ 4º O projeto de curso deve prever mecanismos que 
permitam ao aluno escolher uma ou mais dentre as 
ênfases propostas. (BRASIL, 2004).

A forma de ingresso na licenciatura, na maioria das IES, é feita pelo 
Sistema de Seleção Unificado (Sisu), que utiliza as notas do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem), juntamente com o bacharelado. Na UFSC e a 
UFRJ, pode ser feita a complementação da graduação (cursando-se mais dois 
semestres com disciplinas oferecidas na Faculdade de Educação), admitindo-
se a entrada ao portador de diploma de Psicologia. Foram encontradas poucas 
referências aos órgãos reguladores dos cursos: em nenhum dos 6 PPPS faz-se 
referência à Abep e em apenas um menciona-se o CFP.

Apenas dois cursos (USP e UFG) apresentam uma concepção de 
formação comum e grade curricular unificada com as outras licenciaturas 
da instituição. Dado importante, pois diz de uma concepção de formação 
de professor ampliada. O curso da UnB apresenta apenas parceria com a 
Faculdade de Educação da instituição, com algumas disciplinas ministradas 
por ela, mas sem projeto em comum. E dois cursos (UFGD e UFSC) não 
dividem a mesma concepção ou possuem grade curricular unificada com a 
formação de professor da vigente nas demais licenciaturas da instituição.
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Segundo Dourado, Oliveira e Guimarães (2003, p. 382),

As orientações curriculares dos cursos de formação de 
professores, baseadas na legislação vigente, sinalizam, 
ao mesmo tempo, para uma parte comum e outra 
diversificada, e para distinta carga horária entre os 
cursos regulares de licenciatura, graduação plena. Isto 
nos sugere a necessidade de maior convergência nas 
orientações e diretrizes curriculares para os cursos de 
licenciatura, com realce para a base comum nacional 
no sentido aqui defendido, de concepções norteadoras, 
construídas a partir da complexa relação educação e 
diversidade, e não como dinâmicas padronizadoras e 
muito menos reduzidas à cartorialização ou padronização 
curricular.).

CONCEPÇÃO DE PROFESSORES PRESENTE NOS DOCUMENTOS

Na leitura dos Projetos de Curso, algumas justificativas da licenciatura 
se destacam, por apresentarem claramente uma concepção de formação. No 
caso da UFGD, a complementação justifica-se de forma clara:  

[...] por possibilitar ao Psicólogo o desenvolvimento 
das capacidades para o ensino de Psicologia [...]. Todo 
o profissional que se destaca em sua área de atuação 
deve possuir a capacidade de se expressar em público 
sobre suas competências. A atividade docente exige 
uma fixação do conteúdo maior do que a atividade 
discente. Assim, um professor de Psicologia tende a ter 
maior capacidade de articulação teórica no exercício 
da profissão. Outra habilidade importante refere-se a 
capacidades para liderar e coordenar grupos. Destaca-
se ainda a competência do psicólogo como pesquisador 
na área da educação, podendo, na Licenciatura em 
Psicologia, contribuir para a disseminação de práticas 
diferenciadas neste setor. (UFGD, 2011, p. 28).

Como é possível averiguar, os PPPs da UnB e da USP apresentam 
claramente, em suas justificativas, o compromisso com uma Educação Básica 
de qualidade, endossando a contribuição da Psicologia para a formação de 
nível médio.

No PPP da Universidade de Brasília (UNB), a formação do professor de 
Psicologia se justifica pela 
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[...] clara necessidade da atuação do Licenciado em 
Psicologia na educação escolar básica [...]. O Licenciado 
em Psicologia poderia, por exemplo, ensinar e promover 
a aprendizagem de crianças, jovens e adultos (ao atuar 
em equipes interdisciplinares na educação infantil, 
ensino fundamental e ensino médio), além de contribuir 
com a educação especial e dos povos indígenas, seja no 
contexto urbano ou rural. (UNB, 2012, p. 36).

No PPP da USP, a licenciatura se justifica também pela sua contribuição 
à formação do aluno do Ensino Médio, a partir da reflexão de temas como:

[...] a constituição do sujeito, os sistemas de produção 
e reprodução das violências, a função da mídia, o 
processo de trabalho, os processos inconscientes 
presentes nas relações de submissão e obediência, o uso 
indiscriminado e irrestrito de drogas e o envolvimento 
com os sistemas do tráfico e da violência. (SEKKEL; 
MACHADO, 2007, p. 129).

Na UFSC, um dos objetivos específicos do PPP é formar professores 
de Psicologia aptos a ensinar de forma crítica os conhecimentos científicos da 
área:

[...] espera-se superar a perspectiva da Licenciatura 
como formação meramente adicional ao psicólogo, 
implicando-a na formação básica deste profissional 
como prática de intervenção indireta sobre fenômenos 
psicológicos por meio de atividades de ensino de 
psicologia. [...] por fim, preconiza-se que a formação 
de psicólogos e professores de Psicologia respeite e 
incorpore os avanços da Psicologia, preparando os 
futuros profissionais para os desafios da prática, em 
acordo com os princípios éticos e com a responsabilidade 
social e institucional exigida. (UFSC, 2009, p. 12-13).

A UFGD, ao ressaltar a habilitação de licenciatura, aponta para sua 
contribuição na formação de um profissional, discutindo e refletindo questões 
de aprendizagem de lideranças, habilidade de relacionar-se com outras 
pessoas em diferentes papéis, nos quais pode atuar como profissional, 
como cidadão, como dirigente, como colega de trabalho, como membro de 
equipes de trabalho, adaptar-se em função das exigências, das circunstâncias 
e dos valores que precisa considerar ao atuar como profissional. A estrutura 
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curricular do curso, pensada para a formação do professor e para a formação 
do psicólogo, busca ainda concretizar a formação política dos alunos, 
auxiliando-os na compreensão e no equilíbrio das relações de poder, nas 
diversificadas formas de intervenção e na atuação profissional.

Na UFG, pode-se ver também uma formação de professor comprometida 
com uma atuação ética, atenta às características da comunidade, com a 
qual se espera que o licenciando reflita sobre as várias formas de pensar e 
ensinar Psicologia, identificando os diversos pressupostos epistemológicos, 
as orientações teóricas e as técnicas deles decorrentes, orientando sua prática 
de acordo com referenciais teóricos consistentes e repensando-os a partir de 
sua experiência. Que estabeleça e mantenha o diálogo interdisciplinar, bem 
como com a comunidade escolar em torno de um projeto de escola. O curso de 
bacharel e licenciatura em Psicologia da UFG é o único do estado ofertado em 
uma universidade pública, com campi em Catalão, Goiânia e Jataí e já nasce 
na Faculdade de Educação.

[...] a psicologia situa-se no campo das ciências 
humanas e sociais, sendo que a formação do psicólogo, 
do professor de psicologia e do pesquisador em 
psicologia está voltada não apenas para seu aspecto 
terapêutico e clínico, mas para sua dimensão preventiva 
e de compreensão e atuação no campo da subjetividade 
humana, que não se constitui isoladamente, mas no 
conjunto de suas relações sociais. (UFG, 2007, p. 9).

DESTAQUES DOS PROJETOS POLÍTICOS PEDAGÓGICOS 

Dos destaques dos Projetos Políticos Pedagógicos analisados nessa 
investigação, pode-se citar:

1 - Na UFGD, o Projeto do Curso de Psicologia vem ao encontro da 
missão institucional,

[...] relacionando-se com sua missão/visão e seu 
desenvolvimento. Desta forma, considera-se que uma 
das missões da UFGD é inserir-se no contexto regional, 
contribuindo para o desenvolvimento da reflexão e das 
potencialidades e dinamização da região e seu entorno. 
(Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI, UFGD, 
2008: 8-9). (UFGD, 2011, p. 19).
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Destaca-se, em diferentes momentos, a importância desse curso, com 
a ênfase em saúde, para atender demandas do desenvolvimento da região. 
Chama atenção o número de vezes que a palavra ‘demanda’ aparece e outras 
que fazem referência ao mercado (desenvolver liderança, adaptação em função 
das exigências).

2 - No PPP da USP4, destaca-se a total vinculação com o curso de 
Formação de Professores da instituição, tendo em vista um núcleo comum de 
disciplinas e uma discussão e concepção de formação de professores dividida 
por toda a instituição.

Este trabalho tem como objetivo apresentar o Projeto 
Político Pedagógico do Curso de Formação de Professores 
do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, 
como uma contribuição para a reflexão atual em torno 
do tema. O Projeto foi concebido à luz do Programa de 
Formação de Professores da USP (PFPUSP), o qual foi 
elaborado por uma comissão integrada por representantes 
de todas as unidades que oferecem cursos de licenciatura 
na Universidade, levando em consideração as 
determinações das Resoluções CNE/CP 1/2002 e 2/2002. 
A partir do momento em que o PFPUSP foi finalizado, 
montou-se a Comissão Interunidades das Licenciaturas 
(CIL), visando à sua implementação. Esta articulação 
tem se mostrado muito importante, principalmente no 
fortalecimento e valorização das licenciaturas, expressão 
do compromisso da Universidade para a melhoria da 
Educação Básica. [...] Com o objetivo de conceber o 
presente projeto e em obediência às orientações da Pró-
Reitoria de Graduação da USP, foi criada em 10/10/2005 
a Comissão Coordenadora do Curso de Formação de 
Professores do IPUSP – CoC IP – com representantes 
de todos os departamentos, de técnicos e de alunos de 
graduação. (SEKKEL; MACHADO, 2007, p. 128 e 130).

3 - Na UFSC, não há um PPP para a licenciatura, mas uma habilidade 
específica: Licenciatura – Formação de Professores de Psicologia, que compõe 
a graduação de Psicologia. Contudo tal habilidade é optativa e poderá ser 
efetivada concomitantemente à graduação ou após ela, integralizando-se os 
cinco anos de graduação

4 O Projeto Pedagógico do Curso não foi publicado, porém todos os dados apresentados 
foram retirados do artigo de Sekkel e Machado (2007), O Projeto Pedagógico do curso 
de formação de professores de Psicologia do Instituto de Psicologia da USP. 
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CONCLUSÃO

O curso de licenciatura de Psicologia retrata as discussões recorrentes 
que vem sendo travadas nas últimas décadas, no Brasil e em outros países, a 
respeito da formação de professores. Com a aprovação da LDB/1996, entre 
inúmeras mudanças que traz para o cenário da educação brasileira, destaca-
se seu papel na formação de professores da Educação Básica. No processo 
de diversificação e ampliação da Educação Superior, observa-se uma 
lógica indutora de mudanças na organização e na gestão das IES no Brasil. 
As instituições formadoras têm como marco de referência e parâmetros 
curriculares as DCN para a formação inicial de professores para Educação 
Básica, elaborada em sintonia com a LDB. 

Portanto cada instituição, com base em sua identidade institucional e 
em seu projeto de autonomia, tem a possibilidade de repensar o seu projeto de 
formação de professores, elaborando e organizando seus Projetos Pedagógicos 
dos Cursos de licenciatura, nas diferentes áreas. 

Questões como a relação teoria e prática, 
indissociabilidade entre o ensino e a pesquisa, entre 
outras, colocam-se como desafios institucionais no 
processo de reformulação dos cursos de graduação, 
de modo a efetivar um projeto coletivo de formação 
que não se reduza a atividades meramente de ensino 
ou de municiamento prático, centrado na aquisição de 
habilidades e competências segundo uma concepção de 
formação e profissionalização restritas. (DOURADO; 
OLIVEIRA; GUIMARÃES, 2003, p. 197).

Essa pesquisa aponta o número baixo de instituições que já adequaram 
seus cursos à legislação vigente desde 2011 (Resolução CNE/CES n° 5/2011), 
que torna obrigatória a oferta da licenciatura em Psicologia.  Dos 710 cursos 
de Psicologia em atividade em todo o país, entre instituições públicas e 
privadas, somente 14 ofertam licenciatura na graduação. E dentro desse 
quadro, o número de instituições que reformularam seus projetos de curso 
é ainda menor, ressalvando-se o fato de que não foi possível acessar esses 
documentos nas IES privadas, e em algumas públicas só foi possível acessá-
los após solicitação por e-mail ou contato telefônico.
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A partir da leitura na íntegra e da análise de seis PPPs, pode-se concluir 
pela necessidade de um projeto de formação de professores de Psicologia 
em consonância com a cultura e a concepção de formação de professores da 
própria instituição. Não se pode pensar na licenciatura de Psicologia somente 
na sua especificidade, mas sim a partir da construção de um projeto coletivo de 
licenciatura que implicasse o envolvimento de todos aqueles que participam 
da formação de professores da instituição. De acordo com Dourado (2013, p. 
376), 

[...] no campo educacional, é preciso repensar a formação, 
para estabelecer políticas mais orgânicas, sobretudo no 
cenário de disputas do papel do professor e da dinâmica 
formativa que se pretende garantir ao profissional. De 
um lado, há a defesa intransigente de uma concepção de 
formação centrada no “fazer”, enfatizando a formação 
prática e, de outro, uma concepção centrada na 
formação “teórica”, onde é enfatizada a ampla formação 
do professor. A dicotomia entre teoria e prática tem 
resultado em práticas diversas no campo e, de maneira 
geral, pouco tem contribuído para o avanço do “estado 
da arte” da formação e para a atuação profissional do 
professor.

Esses dados mostram a importância dos estudos voltados para a 
formação do professor de Psicologia em consonância com a concepção de 
formação presente em cada instituição e, em particular, na sua estreita relação 
com o curso de bacharelado de Psicologia. Na universidade, essa formação 
deve visar a uma formação humana, emancipatória, ética, política e cultural 
para os futuros professores. Não se restringindo somente a uma formação 
conteudista, em que se prioriza o desenvolvimento de competências e 
habilidades. De acordo com Coelho (2003, p. 53):

A licenciatura não é para os estudantes aprenderem a 
fazer bem o que vêm a fazer, já fazem ou irão fazer, em 
termos de saber, método e técnica de ensino. [...] Pelo 
contrário, é para que professores e alunos assumam, 
como um projeto pessoal, com rigor, espírito crítico e 
responsabilidade social, o estudo, a busca da verdade, 
do sentido do existente e do texto, numa prazerosa “con-
vivência” com o saber, na perspectiva do cultivo do 
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pensamento, da construção da autonomia, da liberdade, 
da justiça, da fraternidade, da humanização do homem, 
da superação de toda discriminação e barbárie.

Em síntese, a formação do professor para Educação Básica, seja ele 
professor de Psicologia ou de outra área, é o ponto de partida de um processo 
de formação para a criação de sujeitos que questionam, pensam e recriam a 
realidade e sua própria condição de sujeito.
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ENTRE INSTITUÍDOS E INSTITUINTES: OS DESAFIOS DA
 REVISÃO CURRICULAR EM UM CURSO DE LICENCIATURA EM 

PSICOLOGIA

Leandro Castro Oltramari
 Carlos José Naujorks

INTRODUÇÃO

O presente artigo trata da experiência da adequação curricular do curso 
de licenciatura em Psicologia do Departamento de Psicologia da Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC). A experiência foi realizada na gestão da 
Coordenação do Curso desenvolvida por nós entre maio de 2014 e abril de 
2016. 

A ideia aqui é descrever uma experiência singular, mas que pode ser 
útil para outros cursos que passem pelas mesmas necessidades que as nossas. 
O processo descrito pretende demonstrar desde os desafios enfrentados para 
a adequação do curso após uma avaliação do Ministério da Educação (MEC) 
até as estratégias encontradas para a resolução desses desafios, assim como o 
fechamento do processo. 

Esperamos, com a apresentação das mudanças realizadas, problematizar 
o processo de construção e atualização de um currículo de um curso de 
graduação. Afirmamos nesta problematização a compreensão de que a 
formação em licenciatura em Psicologia, não obstante suas especificidades, 
é inseparável da formação em Psicologia, devendo ambas estar incorporadas 
em um mesmo currículo; depois, que é imprescindível incorporar na formação 
do psicólogo e do licenciado temas atuais relacionados com o contexto social 
da Educação Superior no Brasil, o que significa incorporar com centralidade 
as temáticas étnico-raciais e de gênero na formação do Psicólogo; e, por fim, 
que o currículo pode ser compreendido como um processo institucional em 
que estão envolvidos múltiplos agentes, perspectivas e ideologias, com suas 
também múltiplas inteligibilidades e intencionalidades (MOURÃO et al., 
2007). Evidenciar, elucidar, trazer para o debate tais intencionalidades é tentar 
fazer do currículo o produto de um coletivo que, de alguma maneira, expressa 
justamente a diversidade desse coletivo.  Foram esses os desafios com os 
quais nos deparamos ao longo do processo de mudança curricular que, agora, 
pretendemos socializar. 
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O CONTEXTO DA LICENCIATURA EM PSICOLOGIA: DESAFIOS 
PERANTE A AVALIAÇÃO EXTERNA

A Resolução nº 5, de 15 de Março de 2011, da Câmara de Educação 
Superior (CES) do Conselho Nacional de Educação (CNE), que institui 
as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para os cursos de graduação 
em Psicologia, estabeleceu também as normas para o projeto pedagógico 
complementar para a formação de professores de Psicologia. Esta Resolução 
transformou todos os cursos de Psicologia do Brasil em formadores de 
professores de Psicologia, ficando facultado aos estudantes realizar ou não 
a escolha dessa habilitação depois de completar a formação de Psicólogo. 
Nosso curso oferece essa habilitação desde seu início, nos anos 1980, ou seja, 
a licenciatura sempre foi mantida pelo Departamento como uma habilitação a 
ser ofertada aos estudantes do curso de Psicologia. 

Após as mudanças trazidas para as licenciaturas em Psicologia pelas 
DCN de 2011, vários cursos precisaram se adequar. Como decorrência, tais 
cursos foram objeto de avaliações sistemáticas por avaliadores do MEC, com 
objetivo de renovar o reconhecimento do curso de licenciatura em Psicologia. 
Nosso curso foi objeto de uma destas avaliações entre os dias 16/03/2014 e 
19/03/2014. Após a vinda dos Avaliadores, recebemos um relatório com o 
parecer. O curso obteve uma nota média, mas em dois itens, especificamente, 
ficou abaixo desta. Como decorrência, houve um envolvimento do Curso, 
assim como do Departamento e da Universidade, para a resolução desses 
quesitos. 

Entre as questões avaliadas que precisavam de modificação estavam a 
“Estrutura curricular” e os “Conteúdos curriculares”. Estes, mais precisamente, 
foram objetivos de nossa intervenção como gestão coordenadora no momento 
da avaliação. Será aqui descrito como ocorreram tais modificações. 

Como já abordado anteriormente, o atual currículo do curso de Psicologia 
da UFSC, aprovado em 2009, passou por transformações significativas devido 
as DCN da Psicologia de 2004, incluindo a sua habilitação de licenciatura 
em Psicologia. Com a Resolução CNE/CEB nº 5/2011, que convenciona 
que a formação do licenciado deve estar atrelada desde o início da formação 
do Psicólogo, houve a necessidade de maior adequação e ainda um maior 
atrelamento das duas habilitações. Além disso, a Resolução nº 1, de 17 de 
junho de 2004, do Conselho Pleno (CP) do CNE, que institui as Diretrizes 
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Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para 
o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana não estava sendo 
realizada em nosso curso. Além destas questões vinculadas às disciplinas, existe 
um procedimento didático chamado Prática Pedagógica como Componente 
Curricular, conhecido como PPCC, que deve estar atrelado às disciplinas do 
núcleo comum visando a uma integração na relação teoria-prática de futuros 
professores de Psicologia. O PPCC deve comportar atividades que favoreçam 
este tipo de relação com o ensino, viabilizando futuros professores de 
Psicologia com uma formação mais adequada para tal (UFSC, 2016).

Entre as dificuldades que encontramos, uma dizia respeito ao fato de 
haver uma resolução específica para a formação em Psicologia, no caso, a 
Resolução CNE/CES nº 5/2011, o que trouxe divergências no entendimento 
das adequações requeridas e como estruturá-las em uma profissão que pouco 
valoriza o licenciado em Psicologia. Segundo Simões e Paiva (2007), fatores 
como baixos investimentos e falta de incentivo à formação do licenciado em 
Psicologia fazem com que cada vez menos se tenha interessados em realizar 
uma formação nessa habilitação. 

Assim, nesse contexto, iniciou-se a reforma de nosso currículo, visando 
não somente atender às exigências dos avaliadores como também integrar 
mais o curso de formação de Psicólogo com a habilitação em licenciatura em 
Psicologia. 

REVISÃO DO CURRÍCULO DA LICENCIATURA: AS INSTÂNCIAS E A 
CONSTRUÇÃO COLETIVA COMO REFERÊNCIA

Muitos foram os recursos utilizados pela Coordenação até chegarmos 
à reformulação que iremos descrever aqui. Foram mobilizados o Núcleo 
Docente Estruturante (NDE), o Colegiado do Curso, instância legal máxima do 
curso de graduação em Psicologia, a Assembleia Geral do curso de Psicologia, 
assim como uma Parada Pedagógica, realizada para discutir quais seriam as 
disciplinas escolhidas para contemplar não somente as exigências do MEC 
como também anseios de estudantes e professores. Isto foi possível devido a 
uma carga horária de 8 horas retirada de uma disciplina chamada Seminários 
Integrados. Esta disciplina tinha sido avaliada diversas vezes como ‘repetitiva’ 
e de pouco aproveitamento por parte dos estudantes.  A revisão da carga horária 
da disciplina de Seminário Integrados teve como fundamento, em grande parte, 
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a percepção dos alunos expressa nas Avaliações Discentes dessa disciplina. 
A avaliação discente é um procedimento de avaliação de cada disciplina 
realizado pelos alunos a cada semestre. Os alunos avaliam a disciplina sem a 
presença do professor, em um momento previsto no Plano de Ensino da própria 
disciplina, e, em um encontro posterior, devolvem-na ao professor. Muito 
embora não formalizado, este procedimento é visto por muitos professores e 
alunos como um importante espaço de gestão compartilhada dos processos de 
ensino-aprendizagem. As questões que emergem dessas avaliações e possuem 
uma incidência no curso como um todo são, então, tratadas na Assembleia 
Geral do Curso. 

A Assembleia Geral do curso de Psicologia acontece uma vez a cada 
semestre. Ela é convocada pela Coordenação do Curso, com participação 
ampla de professores e alunos. A mesa coordenadora e os pontos de pauta da 
Assembleia são definidos no seu início. Todo o processo de discussão sobre 
o currículo foi amplamente debatido na Assembleia. Muito embora não seja 
legitimada da mesma maneira pelo conjunto dos professores do Departamento, 
por não ser uma instância organizacional, nós, enquanto Coordenação do Curso, 
assumimos a posição política de tomá-la como um espaço imprescindível de 
decisão. 

O que está em questão aqui diz respeito a quem pode elaborar um discurso 
sobre o currículo e ser tomado como legítimo no processo de elaboração desse 
discurso e das mudanças por ele engendradas. Nesse caso, foi fundamental 
estabelecer como legítimas, enquanto Coordenação, as Avaliações Discentes 
e as Assembleias Gerais do Curso, como espaços e momentos de participação 
efetiva do corpo discente. Realizava-se, desta forma, um projeto político, 
posto pela Coordenação, que enfatizava a participação efetiva dos alunos no 
processo de construção do Curso. 

As Assembleias têm o importante papel de avaliar e encaminhar 
propostas para elaboração pelo NDE e concomitantemente pelo Colegiado de 
Curso. Elas funcionam com interrupção das atividades do Curso ao menos 
uma vez por semestre e são abertas aos professores e estudantes. Nela são 
trazidas para o debate pautas elaboradas por estudantes, pela Coordenação do 
Curso ou por professores. As Assembleias, apesar de pertencerem ao Curso, 
são espaços abertos, e, no caso específico da discussão do currículo, houve 
uma participação significativa por parte dos movimentos sociais, em especial 
do movimento negro e de estudantes negros e brancos que pleiteavam uma 
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disciplina que se debruçasse sobre as relações étnico-raciais. Esta participação, 
muitas vezes enfática, gerou debates tensos e certos constrangimentos entre os 
participantes, os estudantes e os professores. 

Podemos dizer que as Assembleias foram importantes para que as 
mudanças fossem deflagradas no curso de Psicologia e consequentemente no 
Departamento. Elas permitiram, ao mesmo tempo, construir consensos a serem 
posteriormente apresentados ao NDE e ao Colegiado do Curso. O Núcleo 
Docente Estruturante, como o próprio nome diz, é constituído por um grupo de 
docentes “[...] responsável pela criação, implantação e consolidação do projeto 
pedagógico do curso, deve ser considerado como elemento diferenciador da 
composição e organização do corpo docente do curso [...]” (BRASIL, 2010, 
p. 1). Mesmo havendo uma especificidade pela participação exclusiva de 
docentes, em nossa gestão, assim como em gestões anteriores, optamos por 
abrir a discussão para os estudantes envolvidos no processo. Claro que os 
campos de tensões estiveram presentes, tanto por parte dos estudantes quanto 
dos docentes, no tocante a disciplinas e a conteúdos específicos. O processo, 
conduzido pelo NDE, foi de caráter consultivo, reflexivo, buscando coadunar 
tanto as necessidades apontadas pelo MEC quanto aquelas percebidas e 
encontradas por professores e estudantes. Podemos dizer que esse processo foi 
muito importante, pois a participação de professores e estudantes, tendo como 
referência as indicações da Assembleia, legitimou as decisões tomadas. 

Desse processo saíram muitas sugestões de disciplinas, mas três foram 
fundamentais, pois estavam diretamente ligadas à licenciatura. Entre estas, 
estavam a disciplina de “Psicologia e relações étnico-raciais”, em respeito à 
Resolução CNE/CP nº 1/2004 (BRASIL, 2004), e as disciplinas específicas do 
Departamento de Psicologia para a licenciatura em Psicologia, quais sejam, 
“Processos de Ensinar e Aprender” e “Educação, Sociedade e Processos de 
Escolarização”.

Depois desta primeira definição, considerando os vários componentes 
curriculares sugeridos, foi realizada uma “Parada Pedagógica”, nos períodos 
da manhã e da tarde, para a qual todas as professoras, professores e estudantes 
foram convidados. Neste encontro, na parte da manhã, foram realizadas 
atividades em pequenos grupos mistos (professores e estudantes), a fim de 
debater sobre as disciplinas propostas pelo NDE. Na parte da tarde, foi utilizada 
uma técnica participativa de trabalho de grupo. A técnica, bastante utilizada 
em metodologias participativas de planejamento, consiste basicamente 
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em tarjetas preenchidas por cada participante, que depois são consideradas 
coletivamente, em um esforço de produção de sínteses e consensos. Através 
da técnica e das discussões realizadas pela manhã, foi feito um escalonamento 
de disciplinas que o grupo envolvido considerava mais relevantes, para serem 
incluídas no currículo. Consideradas as especificidades da formação do 
psicólogo, principalmente a noção de que a sua formação deve ser generalista 
e que as ênfases curriculares não preconizam especializações em áreas de 
conhecimento, os componentes curriculares propostos foram avaliados 
considerando tanto sua a pertinência quanto sua abrangência, ou seja, seu 
caráter interênfase.  

Algumas disciplinas tiveram carga horária reduzida, para que pudessem 
ser considerados conhecimentos até então não contemplados em nosso 
currículo. Para tanto, foram criadas as disciplinas: “Estatística Aplicada 
à Psicologia”, “Psicologia das Urgências e Emergências”, “Psicologia 
Institucional” e “Gênero, Corpos e Sexualidades”. A definição dessas disciplinas 
se deu através de vários momentos, tanto de avaliação quanto de reflexão, que 
trouxeram elementos importantes para a reorganização do currículo, podendo 
abarcar tanto necessidades que os estudantes sentiam em relação ao curso 
quanto conhecimentos que os professores acharam pertinentes, a fim de suprir 
possíveis lacunas na formação do futuro psicólogo formado pela UFSC.

Cabe aqui destacar algumas reflexões sobre este processo. Apesar de 
as disciplinas “Processos de Ensinar e Aprender” e “Educação, Sociedade e 
Processos de Escolarização” serem específicas para licenciatura e onerarem o 
Departamento de Psicologia, porquanto tenham sido introduzidas à custa da 
carga horária de disciplinas de outros departamentos, elas foram aceitas mais 
facilmente que outras disciplinas também fundamentais para a formação de 
licenciados, a exemplo da temática das relações étnico-raciais. Esta, mesmo 
havendo resolução que garantisse sua inclusão, foi muito mais debatida, com 
posições favoráveis e contrárias, seja por parte dos professores, seja por parte 
dos estudantes. Estas questões serão debatidas mais a frente. 

Do ponto de vista curricular, estas alterações têm importância 
fundamental para nosso curso. Por se tratar de disciplinas específicas para 
licenciatura, elas se tornaram específicas do Departamento de Psicologia, 
o que constitui algo relevante na história do nosso curso, já que, ao longo 
dos anos, as disciplinas da licenciatura em Psicologia eram ministradas por 
outros departamentos. Este foi um dos problemas apontados pela comissão 
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do MEC: a concentração da carga horária específica da licenciatura estava 
sob responsabilidade quase que exclusiva de outros departamentos que não 
o da Psicologia, e isto fazia com que o próprio Curso e seu Departamento se 
afastassem da responsabilidade em relação ao resultado final da formação de 
licenciados. De igual modo, caracterizava a dificuldade em relação às PPCCs 
(Prática Pedagógica como Componente Curricular). Muitas vezes, as horas 
estabelecidas para as PPCCs eram ou negligenciadas, ou resolvidas através de 
seminários, sem qualquer relação com o cuidado e as práticas de ensino, como 
aponta a Resolução CNE/CES nº 5/2011. 

Em relação às PPCCs, buscou-se construir entendimentos com os 
professores que ministravam disciplinas com esta carga horária, para que 
compreendessem a importância desta atividade para a formação de futuros 
licenciados em Psicologia. Assim, através do NDE, foram realizadas reuniões 
com alguns professores que tinham PPCCs em suas disciplinas, para discutir 
com eles o que seriam as PPCCs e o que poderiam desenvolver como atividades 
para este fim. Isto foi assessorado pela professora responsável pelos estágios 
em licenciatura.

UMA REFLEXÃO SOBRE O CURRÍCULO COMO INSTITUIÇÃO: O 
PAPEL DA COORDENAÇÃO E OS ESPAÇOS DE MEDIAÇÃO ENTRE 
DIFERENTES AGENTES

Entendemos que o processo de elaboração de um currículo é um 
momento importante de um curso de graduação, e sua implantação um desafio 
ainda maior. O presente relato é apenas a fotografia de um momento muito 
dinâmico, com intensos debates e tensões que envolvem questões pedagógicas, 
teóricas, políticas e de interesses pessoais dos mais variados atores que 
participaram diretamente ou indiretamente dela. O currículo institucionaliza 
as concepções, as intencionalidades e os interesses que em um determinado 
momento são apresentados como consenso.  Compreendemos aqui 
institucionalização como um processo de normatização que organiza, define, 
fixa e estabelece pautas de condutas e formas de ser e de agir (LOURAU, 
1993). Aquilo que se institui, o instituído, é a norma que dá estabilidade e 
regularidade aos processos sociais. Um tanto por isso, o instituído é tomado 
por quem nele se insere como natural. É justamente esta naturalização do 
instituído que faz com que o currículo apareça, principalmente aos estudantes, 
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mas também, em alguma medida, aos professores, como algo dado, definido 
e não passível de mudanças. Processos instituintes são aqueles que procuram 
colocar o instituído em questão e instaurar novas institucionalidades. Há um 
entrelaçamento, uma dupla negação, entre o instituído e o instituinte. Cada um 
acontece a partir do outro, do que mutuamente é apresentado como condição 
e como possibilidade. No âmbito do instituído, a função realiza de forma 
cristalizada os objetivos da organização. No âmbito do instituinte, quando 
do funcionamento da organização, esses objetivos podem ser colocados em 
questão pela emergência de outros agentes que transversalizam em relação 
à institucionalidade prevalecente suas demandas e suas especificidades 
institucionais (BAREMBLITT, 1992). Segundo Baremblitt (1992, p. 38), 
“[...] os efeitos da transversalidade caracterizam-se por criar dispositivos 
que não respeitam os limites das unidades organizacionais formalmente 
constituídas, gerando assim movimentos e montagens alternativos, marginais 
e até clandestinos às estruturas oficiais e consagradas”. É justamente pela 
emergência de temas transversais à universidade e à formação acadêmica e 
profissional na condição de instituições que o currículo como institucionalidade 
pode ser colocado em questão. É assim que o currículo deixa de ser mera 
peça de normatização para se tornar dispositivo de uma institucionalização em 
andamento. Em um curso de graduação, o currículo define a institucionalidade 
da formação acadêmica. Questões de gênero, etnia, raça, classe social, questões 
ambientais e geracionais, de produção e reprodução dos conhecimentos, a 
pesquisa científica, a formação profissional e a inserção no mercado, todas 
essas questões atravessam e definem a institucionalidade acadêmica. Para 
além disso, porém, emergem como decorrência da multiplicidade dos agentes 
envolvidos outras demandas. O processo de inserção dessas demandas 
depende da capacidade da organização e de seus atores de fazer circular tais 
temáticas, de trazê-las para o debate público com a comunidade acadêmica, 
de se colocar em evidência aquilo que impede que enunciações antes ausentes 
possam ser apresentadas. Trata-se, como afirma Guattari (2004), de ampliar o 
“coeficiente de transversalidade”, a amplitude das viseiras, que, ao ampliar a 
visão, impedem modos traumáticos de contato e possibilitam circulações mais 
harmoniosas, o aumento do espectro de temas transversos a serem tratados 
como constituintes de determinada institucionalidade, e não meramente como 
acessórios. Justamente, Guattari (2004, p. 111) chama a atenção para os 
diferentes papéis envolvidos nesse processo: 
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Deve-se, contudo, atentar para o fato de que formulamos 
a hipótese de que o ajuste oficial de todas as viseiras, e 
os enunciados manifestos que dela resultam, dependem 
de maneira quase mecânica do que acontece no nível 
do médico-chefe, do diretor, do ecônomo, etc. A partir 
disso, tudo parece repercutir em tudo, do topo à base. 
Claro que pode haver uma “pressão da base”, mas de 
modo geral essa pressão permanece incapaz de modificar 
a estrutura de cegueira [sic] do conjunto. A modificação 
deve incidir no nível de uma redefinição estrutural da 
função de cada um e de uma reorientação do conjunto. 
Enquanto se mantém imobilizadas em si mesmas, as 
pessoas só podem ver a si mesmas. (grifo do autor).

A questão que emerge aqui é sobre quem é o sujeito desse processo. 
Nas alterações curriculares realizadas, nós, como Coordenação do Curso, 
procuramos realizar uma perspectiva que ampliasse o número de sujeitos 
envolvidos e incorporasse outros atores. Foi nesse sentido que organizações 
e agentes do movimento negro envolveram-se nas Assembleias e se tornaram 
interlocutores importantes, o que em grande medida resultou na inclusão da 
disciplina Relações étnico-raciais. O intenso debate sobre se essa disciplina 
deveria abarcar outros grupos sociais excluídos ou se deter prioritária e 
fundamentalmente na questão étnico-racial evidência a relevância da inclusão, 
nesse debate, desses atores. Várias situações foram esclarecedoras em relação 
a esse processo. Muitos professores ou mesmo estudantes alegavam que não 
era necessária uma discussão específica sobre relações étnico-raciais, já que 
a formação de Psicologia é uma só, e temas relacionados à marginalização 
e exclusão poderiam ser tratados considerando-se a diversidade dos grupos 
sociais. O argumento que outras disciplinas mais gerais eram fundamentais 
para a formação do psicólogo foi sempre utilizado como contraponto 
aos movimentos sociais, estudantes e professores que, amparados na lei, 
defendiam a implementação da disciplina específica. Esse processo pode ser 
pensado considerando o currículo como uma institucionalidade que naturaliza 
um conhecimento e um pensamento “embranquecido”, que de alguma 
forma se traduz em “privilégios simbólicos” nas relações sociais brasileiras 
(SCHUCMAN, 2014).  

Podemos pensar neste instituído tão caracteristicamente brasileiro que 
é o mito da ‘democracia racial’. Os discursos mais fortes foram aqueles que 
apresentavam uma formação de psicólogo em que não estavam presentes as 
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contradições, especificamente as ligadas às questões étnicas. A generalização 
de um sujeito psiquicamente formulado por processos supostamente genéricos, 
mas que não estavam atravessados por múltiplos processos, incluindo a 
condição étnico-racial. Esta questão gerou um forte campo de tensionamento 
e embate.

Portanto, enquanto processo institucional composto por múltiplos 
agentes, tornou-se estratégico para a Coordenação do Curso ampliar os espaços 
possíveis de agenciamento. Professores, estudantes e organizações sociais não 
apenas foram chamados a participar, mas eles mesmos constituíram os espaços 
de discussão e deliberação sobre o currículo. Deu-se, nesta perspectiva, muito 
menos importância às comissões e grupos de trabalho e se enfatizou os 
espaços de participação direta, mesmo quando eles não tinham a legitimação 
organizacional que necessitavam, como a participação discente nas reuniões 
do NDE, as avaliações discentes das disciplinas, as Assembleias e a Parada 
Pedagógica.  Em relação aos espaços formais, houve reuniões de colegiados 
e reuniões conjuntas entre Colegiado do Curso e Colegiado do Departamento 
abertas à participação dos alunos e da comunidade  

Buscava-se, justamente, a criação das possibilidades de agência. Só 
assim seria possível transcender a mera formalidade de um currículo e instituí-
lo como expressão dos agentes e atores sociais envolvidos. “O agenciamento   
corresponde a um ‘entre’ coletivo, que convida os instituídos a se expressarem 
de outra forma, sem ser a configuração dominante, provocando a convergência 
da heterogeneidade, das diferenças.” (ROMAGNOLI, 2014, p. 49).

Esta abertura produziu e deu consistência a discursos de estranhamento, 
principalmente por parte dos professores. Muitas vezes, houve discursos que 
questionavam como pessoas alheias ao curso, ligadas aos movimentos sociais, 
como por exemplo, o movimento negro, poderiam ter condições de dizer do 
que um currículo de Psicologia precisava. 

Claro que estas posições sempre vinham com muito cuidado, pois, 
ao mesmo tempo em que não se fazia objeção à importância da discussão, 
questionava-se qual a legitimidade daqueles que a propunham. Guimarães 
(2001) aponta que, mesmo que a condição da chamada “democracia racial” 
seja questionada nos dias de hoje, ainda assim seu mito continua apresentando 
uma ideia de sociedade composta nesta relação interétnica, mas que não 
problematiza o processo estruturante da desigualdade entre elas. Talvez 
seja este o ponto mais delicado de situações como a descrita acima, pois o 
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pressuposto ‘democrático’ não presume a ideia de hierarquia entre as diferenças 
étnico-raciais, muito menos as consequências destas. Há uma condição de 
não enunciado, pois ele não pode ‘existir’. Podemos talvez compreender que 
existe um currículo oculto sobre uma experiência vivencial das pessoas no 
que tange às relações étnico-raciais que está devidamente instituída a partir do 
mito da democracia racial. Talvez estes processos que ficaram tão evidentes 
nesses momentos de tensão apontem para um discurso não explícito, velado 
neste currículo oculto, como afirmam Melo, Oliveira e Verissimo (2016). 
Currículo este que está nas relações cotidianas de aprendizagem e, segundo as 
autoras, mesmo de forma inconsciente, se expressa, discursa através de suas 
objeções, práticas, proposições e indica relações de poder na relação sujeito-
conhecimento-outro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O processo de uma reforma curricular nunca será uma simples ação 
burocrática. Ele expressa as formas de pensar o mundo e o conhecimento e 
depende da política das relações estabelecidas entre os diversos atores que a 
compõem. Por menor que seja a reformulação necessária, estes itens estarão 
sempre em pauta quando se fala em uma reforma curricular, principalmente em 
uma instituição pública. Por vezes, as discussões se dirigiam para a formação do 
psicólogo e o mercado de trabalho; outras, para a função e o comprometimento 
social de uma instituição pública cujos investimentos deveriam ser revertidos 
para um fim social. Sempre entendemos que, ao mesmo tempo em que a 
universidade não pode estar vinculada simplesmente às demandas sociais 
ou de mercado, também não pode virar as costas para aqueles que são os 
maiores interessados, as pessoas com quem iremos trabalhar em um curso de 
licenciatura de Psicologia, nossos estudantes e a sociedade. 

As tensões aqui relatadas nada mais são do que tensões sociais vividas 
no interior da sociedade brasileira, as quais a universidade não consegue 
superar e, muitas vezes, acaba por reproduzir. O currículo oculto que surge 
em uma reforma curricular evidencia as formas de expressão não somente dos 
‘interesses temáticos’ dos professores e estudantes mas também suas visões 
de mundo, seus descritores de classe, étnico-raciais, de gênero, de geração. 
Cabe à própria comunidade acadêmica, aos seus diversos atores, com seus 
papéis diferenciados, desvelar esses processos e fazer que aquilo que esteja 
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oculto venha à tona e que o não dito possa finalmente ser nominado. Pode-se 
dizer, portanto, que as transformações do curso de Psicologia que estamos 
por ora apresentando se formam, mas não meramente se (con)formam às 
políticas exigidas pela burocracia estatal. Ele busca o exercício pleno da 
relação do conhecimento com suas práticas educativas, contanto, antes de 
tudo, que este tenha um posicionamento que pretenda manter-se em sintonia 
com o compromisso de estabelecer relações democráticas, muitas vezes 
contraditórias, necessárias para a garantia deste princípio. 

Podemos dizer que os esforços e mudanças realizados estavam 
atentos à responsabilidade científica e profissional que recai sobre um curso 
de Psicologia que, ao longo de seus quase quarenta anos, tem contribuído 
significativamente com a formação profissional e a produção científica do país. 
Um curso que foi o primeiro do estado de Santa Catarina e é o único público e 
totalmente gratuito, que possui no departamento de origem programas de pós-
graduação em nível de mestrado e doutorado e tem muita responsabilidade 
técnico-científica, mas também social e política com os egressos que forma. 
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DA FORMAÇÃO DE PSICÓLOGOS ESCOLARES À 
LICENCIATURA EM PSICOLOGIA. CONSIDERAÇÕES ACERCA 

DE UM NOVO LUGAR DOCENTE

Denise Cord

DA HISTÓRIA PROTAGONIZADA

Sou o que costumam chamar ‘prata da casa’: graduada em Psicologia, 
mestre em Educação e doutora em Engenharia de Produção/Ergonomia pela 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Leciono nesta instituição 
desde 1994, quando ingressei por contrato temporário, e desde 1996 por 
concurso. Ainda nos tempos de estudante de Psicologia passei a dedicar-me a 
área de Psicologia Escolar e Educacional, tendo reafirmado minha escolha por 
este campo ao definir os objetos de pesquisa que culminaram na dissertação de 
mestrado e na tese de doutorado. Os projetos de estágio, pesquisa e extensão 
que coordeno têm como foco principal as relações de ensino e aprendizagem 
em sala de aula e visam à formação continuada de professores e professoras.

Penso que esta trajetória despertou a expectativa dos meus colegas de 
área para que eu assumisse as disciplinas ofertadas pelo Departamento de 
Psicologia a licenciandos(as) em Psicologia. Expectativa esta que acolhi com 
gosto, mesmo sabendo dos desafios que se imporiam a este novo exercício 
docente.

Como me tornar professora formadora de professores(as) de Psicologia? 
Como ministrar conteúdos já tematizados durante sua graduação como 
psicólogos(as) sem ‘chover no molhado’ , ressaltando as especificidades da 
escuta e do olhar na apreensão dos mesmos fenômenos a partir do lugar de 
professor(a), e não mais de psicólogo(a)? Como contribuir para o encadeamento 
dos conteúdos e das modalidades de produção de conhecimento em Psicologia 
com as demais disciplinas da licenciatura, ministradas por docentes de outros 
departamentos? Como, por fim, viabilizar experiências de exercício deste 
novo papel profissional em formação?

Como forma de organizar os conteúdos e a didática das disciplinas, 
busquei conhecer, a partir dos Projetos Pedagógicos do Curso de Psicologia, 
os fundamentos desta inclusão e suas relações com o projeto de formação 
profissional, uma vez que a certificação de licenciados(as) está contemplada 
desde a criação do curso na UFSC, há 40 anos.
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Percebe-se que no ‘currículo antigo’, vigente de 1978 até 20091, a 
escolha por habilitar-se seguia a lógica temporal linear e de sobreposição de 
habilidades, o ‘famoso’ currículo mínimo, a partir do qual estudantes poderiam 
optar por concluir sua graduação como bacharéis ao final de quatro anos de 
curso e, com um ano a mais, por concluir também a formação de psicólogo(a) 
e de licenciado(a) em Psicologia, cumpridas as exigências de disciplinas e 
estágios específicos. Egressa deste curso, fui uma das poucas pessoas que 
começou a formação complementar em licenciatura e uma das muitas que não 
a concluiu. 

Interessante destacar que não havia uma política de orientação aos 
estudantes em relação às especificidades destes campos de habilitação, e 
a ampla maioria seguia até o final do quinto ano em busca do diploma de 
psicólogo(a). Os poucos que optavam por cursar também a licenciatura em 
Psicologia o faziam como retornados, sendo muito baixo o número dos que 
concluíam esta jornada. 

Lembro que um dos fatores determinantes para a minha desistência 
foi o distanciamento entre os estilos de pensamento inerentes aos campos da 
Educação e da Psicologia. Causava-me grande estranhamento os discursos que 
apenas apresentavam a Estrutura e Funcionamento da Organização Escolar e 
sua Didática, sem criticá-los e/ou desconstruí-los como costumávamos fazer 
nas disciplinas de Psicologia da Aprendizagem e Escolar durante a graduação, 
ao problematizar a escola como produtora de fracasso e sofrimento psicológico. 

Outro aspecto a influenciar esta decisão foi a quase absoluta inexistência 
de campos de atuação profissional como professora de Psicologia, uma vez 
que esta disciplina não compunha o currículo do ensino regular, com exceção 
dos cursos de Magistério.

Analisando retrospectivamente, percebo que desistir foi também 
resultado da absoluta falta de articulação entre as disciplinas da licenciatura 
com aquelas estruturantes do Projeto Pedagógico de formação em Psicologia. 
Fato que não foi alterado senão muito recentemente, nos 40 anos de história 
deste curso, e ao qual docentes em salas de aula e docentes em cargos de 
coordenação de curso continuávamos indiferentes, mesmo homologando 
diplomas de professores de Psicologia praticamente todos os semestres. 

1 Tendo sofrido alterações internas, homologadas pelas instâncias colegiadas, 
especialmente na década de 1990, época de maior articulação nacional vinculada 
à necessidade de reformas curriculares sinalizadas por docentes, profissionais e 
entidades de classe.
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2  Os citados no texto referido são Enfermagem, Medicina, Pedagogia, Direito e Filosofia
3  Decreto nº 21.173, de 19 de março de 1932. Disponível em: <https://bit.ly/2uMNABc>. 
Acesso em: 17 jul. 2017.  

DA HISTÓRIA OFICIAL

Cirino e Miranda (2013) analisaram historiograficamente como o “que 
fazer” do professor de Psicologia foi sendo produzido no Brasil desde as 
primeiras décadas do século XX, momento em que se vinculou a educação 
ao progresso da nação. Nas diferentes reformas educacionais que marcaram 
o período de constituição da República, colocou-se a ênfase na formação dos 
educadores, considerados responsáveis pelo sucesso da escola, especialmente 
da escola primária. 

A Psicologia, como um dos fundamentos científicos autorizados, passou 
a fazer parte desta formação, legitimando principalmente práticas pedagógicas 
pautadas na caraterização psicológica dos educandos.

Note-se que a Psicologia presente neste momento da história da educação 
no Brasil era fundamentalmente baseada em práticas laboratoriais, vinculada 
à perspectiva médico-higienista e dos testes psicométricos e de inteligência. 
De acordo com os autores, “[...] a Psicologia figurava em destaque no ideário 
de uma formação científica do professorado brasileiro. Aqueles envolvidos 
com a Psicologia no Brasil apareciam como ‘especialistas’ em Psicologia, pelo 
fato de serem professores desta matéria” (CIRINO; MIRANDA, 2013, p. 46). 
Ou seja, ministrar aulas de Psicologia passou a figurar como uma atividade 
profissional especializada.

Com o desenvolvimento de projetos educacionais para as elites, foram 
criados os primeiros cursos de Educação Superior no Brasil, muitos dos quais2  

incluíam disciplinas de Psicologia ou disciplinas com conteúdos da Psicologia 
em seu currículo, incrementando o desenvolvimento e fortalecimento da 
profissão de professor de Psicologia, bem como a difusão de conhecimentos 
da Psicologia em distintas áreas do conhecimento.

Esta forma de participação no movimento educacional brasileiro rendeu 
frutos, culminando com a elaboração de leis que contribuíram para a futura 
regulamentação da profissão de psicólogo(a), como é o caso de um decreto 
da década de 19303, que autoriza a conversão do Laboratório de Psicologia da 
Colônia do Engenho de Dentro em Instituto de Psicologia, sob a justificativa 
de que faltavam centros de formação e divulgação de técnicas psicológicas 
consideradas importantes.
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As décadas de 1940, 50 e início de 60 gestaram discussões e grandes 
movimentos em prol do desenvolvimento científico e tecnológico em nosso 
país, e uma das principais pautas em vigor referia-se à necessidade de reformas 
e da ampliação do Ensino Superior brasileiro. No bojo deste movimento 
estiveram as manifestações em prol da profissionalização de psicólogos, 
tendo sido apresentadas propostas de formação de bacharéis e licenciados na 
área. Interessante observar que estas propostas eram normalmente divididas 
em tempos distintos de formação: teóricos e práticos. O período de formação 
teórica deveria formalizar a titulação de bacharéis, acrescido de um período de 
formação prática vinculado à titulação do licenciado em Psicologia. 

Uma das conquistas de quem militava neste campo veio com a 
homologação da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961. Esta Lei fixava 
as Diretrizes e Bases para a Educação, tendo oficializado que as Faculdades 
de Filosofia, Ciências e Letras seriam as responsáveis pela formação de 
professores no país, além de instituir o curso especial para a formação de 
Orientadores Educacionais, cujas vagas somente poderiam ser ocupadas por 
licenciados em Pedagogia, Filosofia, Psicologia e Ciências Sociais.

Segundo os autores citados, “[...] a articulação de profissionais da 
Psicologia e políticos brasileiros, durante a primeira metade do século 
XX, culminou em uma lei  que regulamentaria a formação e a profissão de 
psicólogo” (CIRINO; MIRANDA 2013, p. 51). A partir da promulgação 
desta lei, consolidou-se a docência em Psicologia como um campo de 
atuação profissional, sendo o ensino de Psicologia “[...] facultado a qualquer 
habilitação da graduação em Psicologia, especialmente para o licenciado” 
(CIRINO; MIRANDA, 2013, p. 57).

Pelo que se pode depreender do texto de Soares (2010), intitulado A 
Psicologia no Brasil, entre os anos de 1962 a 1971 houve grande movimentação 
intelectual e política visando à consolidação da profissão, tanto a partir do 
reconhecimento e registro de diplomas daqueles com “notório saber em 
Psicologia”, na sua grande maioria professores de Psicologia atuantes no país, 
quanto da criação de cursos de graduação e habilitação de novos profissionais, 
até a regulamentação dos Conselhos Federal e Regionais de Psicologia.

O autor revela uma faceta pouco divulgada deste período inicial de 
consolidação profissional: o preconceito com a nova ciência, o isolamento dos 
profissionais e a imensa dificuldade em estabelecer, segundo as letras da lei, o 
campo de atividades privativas da profissão. Destaca que, a partir da criação 
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dos Conselhos, houve imediata organização em associações e vários encontros 
político-científicos e técnicos ocorreram na década de 1970, gerando grande 
parte das resoluções normativas e de fiscalização que regeriam as atividades 
profissionais da categoria.

Como parte do movimento de definição e construção de uma identidade 
profissional, o Conselho Federal de Psicologia (CFP) passou a pautar a 
necessidade de acompanhar a qualidade da formação. 

Constituiu, para consecução de tal objetivo, uma 
Comissão Especial para o Estudo de Currículos dos 
Cursos de Psicologia, passando a contribuir, pouco 
depois, com os esforços do DAU (Departamento de 
Assuntos Universitários), para aprimoramento de tais 
trabalhos, mediante a presença efetiva de alguns dos 
seus membros e de outros profissionais da área, em seu 
planejamento de currículos específicos. (CFP, 1977 apud 
SOARES, 2010, p. 34).

Faz-se importante, neste ponto do texto, reconhecer que a categoria 
organizada sempre influenciou nos modelos de formação acadêmica. O 
modelo prevalente de formação em Psicologia, até os anos 1980, consistiu em 
áreas de atuação, tendo sido demarcadas três grandes áreas: a clínica, a escolar 
e a industrial. Segundo Ferreira Neto (2010, p. 132), “[...] a psicologia clínica 
tornou-se a área que sempre concentrou maior carga horária curricular nos 
cursos de graduação e funcionou como equivalente geral do que socialmente 
se entende como sendo a atividade precípua do psicólogo”. 

Desde o final da década de 1970, no entanto, o modelo hegemônico da 
formação dos psicólogos brasileiros, baseado em certa concepção de clínica, 
sofreu alterações, e paulatinamente a importância do social tornou-se central. 
Paralelamente à emergência da questão do social, emergiu a preocupação com 
as dimensões ético-políticas do saber e do fazer profissional num país com as 
especificidades histórico-culturais do nosso.

Ferreira Neto (2010, p. 134) afirma que a genealogia das mudanças no 
âmbito da formação em Psicologia: 

[...] não possui uma causalidade unidimensional. Ela 
se manifesta como uma proveniência portadora de 
uma conjunção complexa de elementos. Elementos 
ligados a uma conjuntura do capitalismo internacional, 
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a movimentos internos de mobilização popular, a fortes 
variações da vida econômica nacional, a reformas do 
“setor social” do Estado, a militância de colegas com a 
própria categoria, ao grande e cada vez mais frequente 
encontro dos psicólogos com clientelas oriundas de 
contextos de atuação diferentes do consultório privado.

Pode-se vincular às causas indicadas pelo autor, sem dúvida alguma, 
a homologação na nova Lei de Diretrizes e Bases para a Educação em 1996 
(LDB) e a reforma universitária decorrente das novas Diretrizes Curriculares 
Nacionais (DCN) para os cursos de graduação. No âmbito da Psicologia, as 
DCN foram aprovadas em meio a grande polêmica, protagonizada em muitos 
momentos pelo Fórum das Entidades Nacionais da Psicologia Brasileira. 

Analisando a minuta das DCN para os cursos de graduação em 
Psicologia, Hoff (1999, p. 17) afirma que esta:

[...] não defende uma formação básica que assegure, para 
cada aluno, tanto o exercício profissional da Psicologia, 
como os exercícios da pesquisa e do ensino. Portanto, 
embora a redação do Art.4º sugira uma meta inclusiva, 
de fato, a proposta é disjuntiva, já que preconiza três 
formações em separado, cuja interseção repousa no 
núcleo comum. (grifos nossos).

Ainda segundo o autor, esta intersecção entre conteúdos do núcleo 
comum e habilitação profissional não se aplica à licenciatura, uma vez que:

[...] o perfil específico não contempla a conjugação de 
competências científicas e competências para a docência. 
As habilidades e competências básicas vinculadas 
ao núcleo comum serão suficientes para um exercício 
docente apoiado em uma atitude científica? Uma 
habilitação que não aprofunda a formação científica 
não é uma forma de fortalecer uma docência apenas 
reprodutora de conhecimentos? Ou, não há previsão, não 
é desejável que o professor seja também um profissional 
cientista? (HOFF, 1999, p. 25).

Diante desta constatação, Cirino et al. (2007, p. 29) argumentam:
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[...] uma vez que a aprendizagem do graduando, nestas 
diretrizes, é vista como um processo, uma formação 
pedagógica complementar, com estágios concentrados 
em um único período, não irá capacitar o psicólogo a 
ser um professor de Psicologia com as habilidades e 
competências necessárias para atuar na educação básica. 
Este contra-senso ocorre, provavelmente, porque não 
se discutiu o assunto em profundidade; e esta formação 
complementar pode ter sido proposta apenas para 
manter uma parcela do campo de trabalho no Ensino 
Médio, campo de atuação ainda pouco explorado e 
historicamente pouco valorizado pelos psicólogos, 
como o Magistério e o Ensino Técnico.

O fato é que a Resolução nº 8, de 7 de maio de 2004, da Câmara de 
Ensino Superior (CES) do Conselho Nacional de Educação (CNE), que 
estabelece as DCN para os cursos de graduação em Psicologia, tornou tarefa 
datada as reformas curriculares. No caso da UFSC, interrompeu um longo 
fluxo de tentativas e fracassos nesta empreitada, e o ‘currículo novo’ do curso 
de Psicologia, implementado a partir do primeiro semestre de 2010, manteve 
a proposta de formar licenciados em Psicologia. 

Manteve também a indiferença do Departamento de Psicologia em 
relação a esta formação. Muito embora o Núcleo Comum contemplasse tanto 
a habilitação em Psicologia quanto em licenciatura e parte da carga horária de 
algumas das disciplinas fosse normatizada como PPCC (Prática Pedagógica 
como Componente Curricular), não havia a previsão de disciplinas específicas 
voltadas para a habilitação do professor de Psicologia.

Uma visita de avaliadores do MEC, no ano de 2014, mudou esta 
história e no atual currículo constam duas disciplinas obrigatórias oferecidas 
pelo Departamento aos licenciandos, qual sejam, “Educação, Sociedade e 
Processos de Escolarização” e “Processos de Ensinar e Aprender”, as quais 
tenho ministrado5.

A ementa da disciplina “Processos de Ensinar e Aprender” contemplou a 
necessidade de explicitar o movimento histórico de construção da licenciatura 
em Psicologia, incluindo as normativas legais. Interessante destacar que, não 
havendo pré-requisitos que definam a ordem de escolha por estas disciplinas, 

5 O momento de criação destas disciplinas já foi bem descrito pelos professores Leandro 
Oltramari e Carlos Naujorks em outro texto que compõe este livro.
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as quais são oferecidas em semestres distintos, a cada versão semestral surge a 
necessidade de referenciar estes dados e com isso muitas dúvidas e sugestões 
quanto ao ‘lugar’ deste conteúdo no cronograma. Na versão em que esta 
discussão foi apresentada no final da disciplina, avaliou-se que ela deveria 
estar no início, e na versão em que foi apresentada no início, considerou-
se que faria mais sentido se fosse tematizada numa perspectiva transversal, 
juntamente com as discussões sobre a relação entre a Psicologia, o ensino da 
Psicologia e a educação. 

Considera-se atualmente que estas disciplinas funcionam também como 
um ‘ensaio’, como uma oportunidade para que estudantes ainda em dúvida 
quanto a opção por licenciar-se professores de Psicologia conheçam melhor o 
campo. Neste sentido, a contextualização histórica se faz importante nas duas 
disciplinas, e a modalidade mais significativa de inclusão destes conteúdos 
parece ser mesmo a perspectiva transversal. Temos também aproveitado cada 
oportunidade para levar as informações deste campo aos estudantes, seja no 
contexto de disciplinas como “Psicologia, Ciência e Profissão” e “Psicologia 
e Processos Educacionais” ou em atividades acadêmicas como Seminários e 
Semana da Psicologia, o que pode significar a supressão da necessidade de 
cumprir esta demanda no contexto das disciplinas em algum tempo.

De todo modo, considero importante contemplar esta discussão 
também no escopo deste artigo, como registro histórico de nossa compreensão 
desta ‘questão’ e como forma de tematizar este sintoma do ‘não lugar’ para o 
conteúdo histórico emergente no desenrolar das disciplinas referidas.

Não seria este sintoma referência ao ainda ‘não lugar’ da licenciatura 
na constituição da identidade profissional? Ou ao fato de que não se inclui 
educação em Psicologia como habilidade ou competência de psicólogos e 
psicólogas, estejam estes profissionais atuando em que contexto estiverem? 
Poderíamos considerar a hipótese de que excluir esta questão da formação 
pode estar escamoteando uma defesa à reserva de mercado do saber psi? O que 
este sintoma pode estar revelando sobre o lugar ou sobre a permanência de um 
‘não lugar’ para esta habilitação no imaginário da categoria?

DA VIVÊNCIA EM SALA DE AULA

O início da oferta das disciplinas próprias do Departamento de Psicologia 
aos licenciandos data do primeiro semestre de 2015, as quais são ofertadas a 
estudantes matriculados a partir da quinta fase do núcleo comum. Neste pouco 
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tempo de trabalho, tem-se observado os efeitos desta desarticulação entre os 
conteúdos do núcleo comum e a habilitação profissional em licenciatura. 

No primeiro semestre de oferta, sequer houve estudantes matriculados! 
Ou seja, a habilitação em licenciatura parecia não compor o imaginário da 
formação nem mesmo dos estudantes matriculados em fases mais adiantadas, 
próximas ao final da formação como psicólogo(a). Na ocasião, foi efetivado um 
seminário informativo envolvendo todas as fases do curso e o efeito imediato 
foi o aumento da procura por estas disciplinas, inclusive entre estudantes 
matriculados nas fases terminais do núcleo comum. 

O fato de trabalharmos com turmas compostas por estudantes 
matriculados em diferentes fases do currículo tem se mostrado um desafio 
didático-pedagógico interessante desde a elaboração dos planos de ensino. No 
curso de Psicologia da UFSC está instituída uma modalidade de avaliação das 
disciplinas pelos discentes, a qual normalmente ocorre no final do primeiro 
bimestre letivo e consiste de dois momentos: uma reunião entre discentes 
e outra entre discentes e docente. Estes momentos estão previstos nos 
cronogramas das disciplinas, constituindo-se em exercício contextualizado e 
focado nos processos de ensino-aprendizagem e na relação entre professores, 
alunos e objeto de conhecimento. Por conta destas paradas para avaliações, 
a elaboração dos planos de ensino das disciplinas da licenciatura não tem 
terminado no período de entrega destes para a Coordenação de Ensino do 
Departamento, constituindo-se em processo aberto, dinâmico e participativo.

Observadas as ementas e os objetivos das disciplinas, procuramos 
melhor contextualizar as temáticas, redistribuir números de encontros, 
alocados segundo a percepção de maior ou menor relevância, incluir ou excluir 
abordagens científico-epistemológicas e técnicas, redimensionar estratégias, 
etc. Os acordos construídos com determinada turma são registrados e 
incorporados na elaboração do plano de ensino da disciplina para o semestre 
seguinte, o qual será novamente avaliado e, havendo concordância, modificado.

Esta experiência tem me possibilitado ampliar tanto a compreensão 
quanto a inclusão de temáticas contemporâneas observáveis no contexto 
escolar e produtoras de sofrimento entre estudantes e professores, pouco 
trabalhadas pela Psicologia na formação docente. Mas, fundamentalmente, tem 
me possibilitado revisões críticas de determinadas abordagens da Psicologia 
aplicadas à educação que contribuíram para reafirmar e naturalizar fenômenos 
tão graves quanto a perspectiva eugenista contida no modelo escolanovista, 
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por exemplo. Temos refletido, juntos, sobre os limites do caráter universalista 
de determinados pressupostos teóricos da Psicologia que têm servido ao 
conservadorismo, ao racismo, à preservação da heteronormatividade, à 
patologização do direito a negar-se e de negar a violência simbólica perpetrada 
por um sistema educacional que não autoriza e não admite a diferença.  Temos 
revisitado as teorias procurando entender o que/quem ocultam e silenciam e 
quais as possíveis consequências deste ‘recorte’ na constituição de identidades, 
subjetividades e práticas sociais.  

Considero importante destacar que questionamentos e críticas a 
determinadas epistemologias da Psicologia fazem parte de outras disciplinas 
ao longo da formação dos estudantes e constituem, em certa medida, prática 
acadêmica regular. No entanto, o que chama a atenção nos questionamentos 
expressos nessas disciplinas é a vinculação que se tem estabelecido entre os 
campos da Psicologia e da educação, cujo resultado é um aprofundamento 
das críticas, tanto à educação quanto à Psicologia, bem como a assunção de 
uma responsabilidade ética quanto ao que ensinar aos futuros professores, 
objetivando superar um modus operandi reprodutor de ideologias e práticas 
conservadoras do status quo. Penso que este exercício é de fundamental 
importância também para a formação de psicólogos(as), uma vez que o 
sofrimento humano produzido na/pela escola transcende seus muros e 
materializa-se nos demais contextos possíveis de intervenção.

Outro aspecto a destacar em relação à composição diversa das turmas 
é que, dependendo das escolhas metodológicas efetivadas, observa-se maior 
ou menor incremento da participação e da possibilidade reflexiva. Do que se 
pode depreender até aqui, exercícios de prática docente, tais como a mediação 
de estudos dirigidos e comunicação oral entre colegas, têm surtido um efeito 
reflexivo e formativo extremamente rico, exatamente por possibilitarem a 
vivência dos limites e possibilidades no desempenho desta especificidade de 
mediação e o exercício da alteridade no papel de professor(a). 

Também temos avaliado como importante a prática da escolha por parte 
dos estudantes de temáticas vinculadas à ementa das disciplinas, mas não 
desenvolvidas no plano de estudos. Tem-se definido que estas escolhas sejam 
feitas por subgrupos, os quais, mediante orientação prévia, desenvolverão 
as referidas temáticas juntamente com a turma e segundo a metodologia 
de ensino que definirem, nas últimas semanas de aula. O que se pretende 
com esta atividade é proporcionar uma real oportunidade de articulação 
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entre conhecimentos e conceitos teóricos e a compreensão dos fenômenos 
observáveis no campo da educação, inclusive aqueles cuja origem tem sido 
vinculada a práticas psicológicas historicamente articuladas neste contexto.

Outro aspecto interessante apontado pelos estudantes é o caráter 
inédito que a abordagem de sistemas teóricos como a Epistemologia Genética, 
a Psicanálise ou a Psicologia Sócio-histórica ganham quando trabalhadas 
visando à formação de um professor de Psicologia. Estudar conceitos 
articulados nestes sistemas visando instrumentalizar futuros professores para 
a compreensão da relação entre aspectos do desenvolvimento e aprendizagem 
humanos e suas escolhas didático-metodológicas e vinculares, exige um 
conjunto de significações muito diferente do utilizado para a compreensão e 
utilização destes conceitos como instrumentos da prática do(a) psicólogo(a), 
seja no contexto da escola, da clínica ou outro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Objetivou-se com este texto apresentar a experiência acadêmica 
possível a partir da inclusão de duas disciplinas próprias ao Departamento de 
Psicologia no currículo do curso de Psicologia da UFSC para a formação de 
professores de Psicologia.

Vale resgatar aqui a oportunidade que este momento da formação dos 
estudantes tem representado, no sentido de interromper uma certa lógica de 
estudo das teorias psicológicas segundo a qual se ignora suas contradições e 
os contextos de desenvolvimento dessas teorias.

Conhecedores dos ‘resultados’ da banalização do uso das teorias 
psicológicas na mediação de processos educacionais e escolares, os estudantes 
têm buscado aprofundar seus conhecimentos acerca de definições e conceitos 
que os próprios autores superaram no curso de sua obra ou que precisariam 
ser/foram superados nas produções científicas atuais.

Tem sido possível observar grande preocupação da parte dos estudantes 
com o ‘mau uso’ de conceitos e com o ‘efeito’ de posturas dogmáticas e 
irrefletidas deste profissional  no contexto escolar, bem como a necessidade 
de tematizar os conteúdos das disciplinas de forma a alcançarem, a partir do 
ensino de Psicologia, a capacidade reflexiva e crítica muitas vezes idealizada 
durante a formação, mas de difícil operacionalização durante as práticas “[...] 
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em tempo real, com sujeitos de carne e osso exalando sofrimento por todos os 
poros”, como relatou uma estudante em sala de aula.

Do mesmo modo, expressam a esperança de superar, a partir da formação 
em licenciatura, a perspectiva essencialmente reprodutivo-instrumental dos 
conhecimentos adquiridos em sua formação no decorrer do núcleo comum.

Penso que a experiência mais procurada pelos estudantes da licenciatura 
tem sido a da reflexão educativa. Tem se tornado evidente o efeito reparador do 
estudo e discussão de teorias já vistas por eles com o objetivo de compreendê-
las até o ponto de poderem ensiná-las a alguém. Minha hipótese é que o 
exercício de finalmente poder afirmar algo no campo da Psicologia, mesmo 
que seja restrito ao ensino de um conceito a partir das ideações de quem o 
elaborou e firmou como conhecimento científico, é vivenciado pelos estudantes 
como a autorização para serem sujeitos de sua prática profissional, coisa que 
dificilmente lhes é possível no contexto geral da formação em Psicologia.
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SUBJETIVIDADE, CONHECIMENTO, VERDADE: RELAÇÕES 
ENTRE SUJEITO E TRANSMISSÃO DO CONHECIMENTO EM 

CONTEXTOS ESCOLARIZADOS

Mériti de Souza
“Natureza da gente não cabe em nenhuma certeza.”

(João Guimarães Rosa)

INTRODUÇÃO

A questão do conhecimento e da transmissão do conhecimento faz parte 
de um longo projeto sobre o qual nos debruçamos nos últimos anos, a fim 
de investigar as relações entre subjetividade e conhecimento, especialmente 
sobre a transmissão do conhecimento considerando as relações estabelecidas 
em contextos escolarizados. Assim, nos últimos anos, trabalhamos com 
contextos escolarizados em cursos específicos de licenciatura na Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC) objetivando a formação de professores(as). 
A relação entre o sujeito que conhece e o sujeito que transmite o conhecimento 
configurara foco da nossa atenção considerando as relações estabelecidas entre 
o(a) aluno(a) e o(a) professor(a). Entendemos que a amplitude da temática 
abordada exige sua delimitação, bem como que realizemos o trabalho de 
apresentar ao(à) leitor(a) a delimitação do que entendemos sobre conceitos 
amplos como sujeito e conhecimento. 

Ato contínuo, é importante explicitar que este trabalho demanda que 
problematizemos a questão do conhecimento conforme este se espraiou nos 
contextos escolarizados modernos, ou seja, conforme o modelo hegemônico 
articulado à modernidade, que adotou determinados pressupostos que 
configuraram o método como o parâmetro para o conhecimento e o sujeito 
como o parâmetro para a subjetividade. Em outras palavras, neste trabalho 
interessa-nos problematizar a concepção da subjetividade restrita ao sujeito 
e a concepção do conhecimento reduzida ao método, pois subjaz às práticas 
escolarizadas a adoção a priori do método cartesiano e da subjetividade 
sujeitada como referências universais e verdadeiras para o trabalho de 
transmissão do conhecimento (BLANCHE, 1983; DERRIDA, 1971, 
1975; CANGUILHEM, 1977; MORIN, 2005a, 2005b). Entendemos como 
importante problematizar essas concepções, pois elas se espraiaram de tal 
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forma no cenário contemporâneo que operam sob o manto da ideologia, ou 
seja, pairam como acima de crítica, já que se imiscuíram no cotidiano e se 
naturalizaram.  

Nessa perspectiva, é importante problematizar os pressupostos modernos 
de causalidade, identidade e verdade, pois eles sustentam as concepções 
modernas de subjetividade configurada como sujeito e de conhecimento 
definido como método cartesiano. Assim, o trabalho aqui apresentado é mais 
uma possibilidade de falarmos, pensarmos e agirmos sobre as atuais condições 
da transmissão do conhecimento conforme operada nos discursos e práticas em 
contextos de escolarização voltados à licenciatura. Para tanto, procederemos a 
uma breve discussão sobre a constituição da subjetividade e do conhecimento 
modernos. Na sequência, apresentaremos ao(à) leitor(a) nossa hipótese de 
trabalho e o(a) convidaremos a problematizá-la conosco. 

SUBJETIVIDADE E SUJEITO

O ideário moderno e liberal se instalou em diversas sociedades e 
possibilitou a construção de modalidades de subjetivação centradas na 
representação identitária, ou seja, na rede social moderna uma das formas 
privilegiadas de constituição subjetiva se associa à identidade. Assim, as 
pessoas se constituem e se representam ‘como um eu’, como indivíduos 
unos e indivisos, acreditando que sua subjetividade se resume à consciência 
e se mantém estabilizada no tempo e no espaço através da continuidade e 
da substantivação (BIRMAN, 1999; CASTELLS, 1999; FREIRE COSTA, 
1986, 1989; LASCH, 1987). Esse modo de subjetivar ganha hegemonia, e a 
maioria das pessoas representa-se a partir de matrizes identitárias, tais como 
nacionalidades, gêneros, clubes esportivos, classes sociais, etnias, dentre 
outras. Esse modo de subjetivar ancora-se ainda na concepção do sujeito 
como constituído exclusivamente pela razão e pela consciência totalizadora, 
possibilitando à concepção do processo de conhecimento restrito à razão, 
ou seja, a concepção de conhecimento se ancora unicamente nos aspectos 
cognitivos. Em outras palavras, conforme a concepção hegemônica de sujeito, 
ocorre a sobreposição entre subjetividade e consciência plena e soberana, 
bem como a produção do sujeito que dispensa as referências críticas que 
lhe possibilitariam avaliar a necessidade de relevar os aspectos afetivos e os 
limites da sua capacidade cognoscente (BAUMAN, 2001; GIDDENS, 2002; 
JAMESON, 1996).
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Falar em identidades coletivas, referenciadas em classe social, etnia, 
sexualidade ou qualquer outra, implica a manutencão do pressuposto da 
substancialização da organização psíquica. O amálgama, o cimento que enlaça 
as pessoas em matrizes identitárias opera conforme a adesão a algumas dessas 
referências. Porém entendemos que, apesar do recurso ao universal posto 
nessas referências, também permanece em cena o singular, o descontínuo, 
o não linear da causa e do efeito. Importa, ainda, ressaltar que a concepção 
da constituição subjetiva como restrita à consciência não reduz ou oblitera a 
questão de que a constituição subjetiva se articula à ordem da consciência e 
do inconsciente, ou seja, o pathos não desaparece de cena a partir de um ato 
de vontade do logos (DERRIDA, 1971, 1975, 1999; FREUD, 1973a, 1973b).

O recurso adotado por profissionais e pesquisadores preocupados em 
ressaltar o aspecto de ‘processo’ inerente à constituição das subjetividades é 
falar em modos ou processos de subjetivação, a fim de explicitar o aspecto 
social e temporal do psiquismo. Entretanto a preocupação em não substantivar 
a noção de subjetividade permanece em decorrência da estrita associação 
da subjetividade com o sujeito e com a tradição da filosofia da presença. 
Uma possibilidade para lidar com esse impasse é pensar o psíquico como 
singularidade conformada por um campo de experiências assentadas na 
subjetivação e na dessubjetivação (FIGUEIREDO, 2002).

Nessa perspectiva, adotamos os pressupostos de que a constituição 
subjetiva se articula ao espaço-tempo, ou seja, à configuração social e histórica 
em que o sujeito se constitui, e de que não existe uma subjetividade universal 
e verdadeira estabelecida a priori. Assim, entendemos por subjetividade as 
diferentes formas através das quais o sujeito pensa, sente, deseja e representa 
a si mesmo e ao mundo que o cerca considerando a sua inserção em 
determinada rede social, cultural e econômica. Dessa forma, é fundamental 
questionar os pressupostos que sustentam a lógica clássica e formal, definida 
pela modernidade como científica, ou seja, questionar teorias e práticas que 
sustentam os paradigmas da ciência calcados na verdade, na lógica identitária 
e no universal. Em outras palavras, o corte na raiz demanda problematizar os 
pressupostos que sustentam a ontologia e a epistemologia moderna ocidental. 

Conforme essa perspectiva, interessa-nos ressaltar a concepção de que 
a constituição subjetiva não se estabelece a priori, a partir de uma matriz 
universal, porém ela se constrói tanto na relação com o contexto social quanto 
na relação com a consciência e com o inconsciente. Conforme o referencial 
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psicanalítico, cada sujeito constrói uma ficção identitária a partir de sucessivas 
identificações com modelos identificatórios (FREUD; 1973a; 1973b; 1973c).

Acompanhando essa perspectiva crítica, vários autores recorrem 
à concepção freudiana sobre a constituição da subjetividade ancorada no 
processo de identificações entendido como um processo singular e cultural. 
Concomitante, também realizam a crítica à concepção da identidade conforme 
assentada na leitura liberal, ancorada no indivíduo universal (BIRMAN, 1997, 
1999; CASTELLS, 1999; FREIRE COSTA, 1986; 1989; ZIZEK, 1991; 1992). 
Assim, a identidade se configura como um precipitado de identificações que 
oferecem ao sujeito a crença em uma pretensa unidade que o caracteriza e 
define ao ressaltar a presença inelutável do outro na constituição subjetiva: o 
outro da cultura, o outro da linguagem, o outro do inconsciente. 

Quais possibilidades se abrem para a intervenção pedagógica 
direcionada à transmissão do conhecimento orientada por essa perspectiva 
crítica acerca dos pressupostos da lógica formal e da modernidade? Como 
pensar a produção de práticas educacionais e de transmissão de conhecimento 
calcadas em parâmetros de constituição subjetiva centrados na realidade social 
e cultural da população atendida? Fazemos essas perguntas por consideramos 
importante analisar as teorias e as estratégias de intervenção que sustentam as 
práticas pedagógicas, pois a disseminação na sociedade contemporânea de um 
modelo de subjetividade idealizada produz a crença de que apenas aqueles(as) 
que se enquadram nesse modelo apresentam aprendizagem satisfatória, bem 
como são capazes de se profissionalizarem no campo da educação tornando-se 
professores(as). 

Considerando que o trabalho pedagógico de transmissão do 
conhecimento envolve sobremaneira a linguagem, é importante pensarmos 
sobre a concepção de linguagem utilizada neste trabalho. Assim, conforme 
Foucault (1999), a redefinição da linguagem como processo que associa o 
simbólico ao concreto, a causa ao efeito, possibilita que esta seja entendida 
como produtora de modificações na rede social e na subjetividade. Essa 
nova concepção da linguagem demanda compreendê-la como envolvendo 
a performatividade, ou seja, trabalhar com a concepção da relação entre 
simbólico e concreto e entre causa e efeito viabiliza entender que a linguagem 
opera efeitos, modificações sobre a realidade, bem como viabiliza questionar 
a concepção de sujeito elaborado na episteme moderna. Nestes termos, 
questionar o sujeito moderno supostamente universal, contínuo e verdadeiro, 
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implica abrir portas para o histórico, o acaso e o devir. Também implica 
questionar o pressuposto da ontologia calcada no universal e na verdade que 
sustentam a ficção identitária. Ainda, uma autora como Butler (1990) também 
questiona a referência da subjetividade moderna e sugere a desconstrução do 
modelo epistemológico criado pela modernidade e que traz o sujeito identitário 
como seu centro. Para a autora,

Paradoxalmente, a reconceituação da identidade 
como efeito, isto é, como produzida ou gerada, abre 
possibilidades de “ação” que são insidiosamente 
excluídas pelas posturas que tomam as categorias 
da identidade como fundantes e fixas. Pois o fato de 
uma identidade ser um efeito significa que ela não 
é nem inevitavelmente determinada nem totalmente 
artificial e arbitrária. O fato de o status constituído da 
identidade ser mal interpretado nos termos dessas duas 
linhas conflitantes sugere as maneiras como o discurso 
feminista sobre a construção cultural continua preso na 
armadilha do binarismo desnecessário do livre-arbítrio 
e do determinismo. Construção não se opõe à ação; a 
construção é o cenário necessário da ação, os próprios 
termos em que a ação se articula e se torna culturalmente 
inteligível. (BUTLER, 1990, p. 212).

Dessa forma, é viável pensarmos em uma modalidade de conhecimento 
para além dos pressupostos da episteme moderna, pois os pressupostos da 
modernidade não detêm mais a exclusividade sobre as questões postas acerca 
dos processos de subjetivação e sobre a transmissão do conhecimento. Além 
de considerar essas possibilidades, ainda se faz necessário problematizar a 
associação entre a modalidade de subjetivação hegemônica denominada 
sujeito e a modalidade de conhecimento hegemônica denominada método.

MÉTODO E VERDADE

Considerando as questões postas acima, interessa-nos problematizar o 
ideal da modernidade e seu percurso histórico, que deságua em práticas coletivas 
e singulares produtoras de modos de conhecer que adotam os pressupostos 
da verdade e do universal. Assim, quais as repercussões psíquicas e sociais 
geradas pela construção da rede simbólica e das práticas sociais modernas 
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que possibilitam a construção de práticas e discursos associados à verdade 
e ao universal? Qual o caminho traçado pela modernidade que lhe faculta 
representar sua concepção de conhecimento calcada em um modelo de método 
como verdadeiro e único? Possivelmente problematizar a constituição do 
sujeito como constituído exclusivamente pela razão e do conhecimento como 
associado exclusivamente ao sujeito racional pode auxiliar-nos a compreender 
essas questões. 

O mundo ocidental adota a concepção do homem como constituído pela 
razão, predominando a concepção da razão totalizadora refratária à dúvida. 
Nesse contexto, a ciência emerge como detentora do conhecimento verdadeiro 
e universal. Em outras palavras, no mundo moderno as ciências passaram a 
perfazer um ideal de produção do conhecimento associado à concepção do 
progresso e do desenvolvimento humano e à produção de instrumentos aptos a 
controlarem e a moldarem a natureza segundo os parâmetros humanos. 

Ao acompanhar o trajeto histórico do processo que deságua em modos 
de subjetivar e de conhecer predominantes no cenário contemporâneo, 
observamos a produção da subjetividade como sujeito da razão e subsumida 
à consciência e à lógica identitária. De forma correlata, podemos localizar 
a predominância da lógica formal, da causalidade e do binarismo como 
parâmetros adotados para o conhecimento que delimitam a dissociação entre 
sujeito e objeto, objetivo e subjetivo, corpo e mente, razão e afeto, ativo e 
passivo, natureza e cultura. Esses movimentos caminham lado a lado e definem 
uma determinada leitura acerca da ação sobre a realidade que pressupõe a 
causa e o efeito como instâncias separadas e associa a ação ora à atividade, ora 
à passividade. Subjaz a essa concepção da ação a adoção do positivo, do tempo 
linear, da causalidade, da mesmidade, concomitante à desqualificação do vazio, 
do diferente, do acontecimento e do descontínuo como possibilidades para a 
leitura do real e de intervenção sobre ele. Esses pressupostos são aceitos pela 
maioria das pessoas e passam a configurar os parâmetros do modo de conhecer 
que recebe o nome de ciência.

O conhecimento moderno adota o pressuposto da lógica formal, que 
sustenta a teoria da causalidade calcada no pressuposto de que um evento ou 
objeto A exerce uma ação sobre um objeto ou evento B, sendo a direção dessa 
ação linear e temporal. Assim, segundo essa lógica, o binarismo e a disjunção 
se estabelecem no antagonismo entre os pares A e B, que são considerados 
tanto substantivados quanto idênticos a si mesmos e opostos na diferença, que 
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é compreendida apenas como uma oposição entre mesmidades. O binarismo 
também se estabelece na oposição entre ativo e passivo, entre sujeito e objeto, 
o que possibilita a afirmação de que o sujeito A ocupa o lugar de ativo e 
exerce a ação, e o objeto B ocupa o lugar de passivo e sofre essa ação. Em 
outras palavras, temos como pressupostos na lógica formal as concepções de 
substantivação e de mesmidade da realidade, ou seja, de estabilização e de 
repetição, no espaço e no tempo, do sujeito e do objeto. Assim, o princípio 
da identidade permanece e sustenta a mesmidade de A para com A, de B para 
com B, e a diferença de A para com B. Segundo essa perspectiva, a tradição 
epistêmica apontada acima conserva a concepção ontológica do sujeito como 
subjetividade binária, dissociada entre razão e afeto, entre corpo e mente, 
bem como a concepção do conhecimento calcada na realidade como espaço 
presentificado e substantivado e como tempo linear e causal. Como vemos, a 
lógica formal abole a contradição, o negativo, o devir, bem como a diferença 
como contingente ao real e à subjetividade (MATURANA; VARELLA, 1995; 
PRIGOGINE, 1996; PRIGOGINE; STENGERS, 1992; SOUZA, 2004, 2011). 
Nessa perspectiva, a lógica formal, baseada na identidade, na repetição, na 
relação entre causa e efeito, mantém o correlato de sujeito moderno e do 
conhecimento como método, bem como os pressupostos da linguagem clássica 
de que o sentido encarnado pelo conceito corresponde e se sobrepõe ao objeto 
ou à situação que ele descreve. Concomitantemente, a linguagem é concebida 
como se comportasse a representação da realidade e a verdade do e sobre o 
sujeito.

Diversos pesquisadores criticam o processo histórico e social que 
deságua na disjunção entre as áreas do saber; na configuração do conhecimento 
científico como verdade; na idealização do sujeito da razão cartesiano; na 
dicotomia entre sujeito-objeto; na redução do sujeito cognoscente ao sujeito 
epistêmico (FOUCAULT, 1990, 1999; MATURANA; VARELLA, 1995; 
MORIN, 2005a, 2005b; PRIGOGINE, 1996; PRIGOGINE; STENGERS 
1991; SOUSA SANTOS, 1996, 1989). De forma específica, a dicotomia entre 
conhecimento e prática ensejada pela modernidade e pelo paradigma científico 
a ela associado são discutidos por Sousa Santos (1989, 1996). Para o autor, a 
diversidade de práticas sociais se configura em muitas formas e possibilidades 
de conhecimento. Entretanto, na busca pela legitimidade, o saber científico 
exclui e desqualifica as formas alternativas assumidas tanto por práticas 
sociais quanto por conhecimentos diferenciados daqueles produzidos pela 
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ordem ocidental e moderna. O autor analisa a predominância do paradigma 
científico e sua busca por hegemonia, já que o fato de se pretender universal 
e consoante à verdade aparentemente legitima sua expansão para outras redes 
sociais.

O modo de operar proposto pelo saber científico se ancora na capacidade 
racional do ser humano de conhecer o real a partir do trabalho dedutivo e 
indutivo ancorado nas hipóteses como ferramentas aptas a ser construídas e 
questionadas no exercício constante da dúvida. Entretanto, de forma paradoxal, 
o trajeto da ciência como forma de saber que alcança a hegemonia no projeto 
da modernidade produz modos de subjetivar e de conhecer que expurgam 
o pensamento crítico e o exercício da dúvida. É importante compreender 
o processo de captura da proposta do modelo de conhecimento calcado na 
ciência que deságua na redução desse modelo a práticas fundamentalistas, no 
sentido de restritas à verdade e ao expurgo da dúvida. Em outras palavras, 
a ciência como conhecimento ocidental se ancora na concepção do sujeito 
da razão autorreflexivo, no qual a subjetividade se sobrepõe à consciência 
e expurga os afetos, bem como na concepção do método como único 
instrumento apto a acessar o real, simbolizá-lo e codificá-lo para o humano. 
Assim, o conhecimento ocidental denominado ciência se refere ao acúmulo 
de saber e de tecnologia; à concepção sobre o ato de conhecer amparada na 
representação de um sujeito cognoscente, calcado na consciência racional e 
capaz de conhecer tanto os objetos que o circundam quanto a si mesmo; às 
premissas de neutralidade, universalidade e verdade; à subjetividade una e 
plena, coincidente com a consciência e com a plena apreensão do real. Em 
outras palavras, a sociedade ocidental moderna encontra-se capturada pelos 
pressupostos da razão e pelo método, que se unificam no corpo da ciência, 
configurada como valor supremo da civilização. Entretanto esses pressupostos 
estão calcados na leitura cartesiana que entende a capacidade cognoscente como 
capaz de conhecer o real de forma verdadeira e plena. Esses axiomas operam 
no campo institucional e subjetivo, produzindo sujeitos e conhecimentos 
que acreditam ser detentores e defensores da verdade e justificam a exclusão 
e a desqualificação dos que pensam e agem de forma diferente ou operam 
conforme outras modalidades de subjetividade e de conhecimento.

Esse contexto produz ressonâncias nos modos de subjetivar e nos modos 
de conhecer que, entre outros aspectos, dificultam a atividade de produzir e de 
transmitir o conhecimento. Realizamos esta afirmação porque a subjetividade 
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envolve os afetos e a razão, o consciente e o inconsciente, o continuo e o 
descontínuo, o singular e o universal, o que demanda considerarmos a 
atuação dessas instâncias nos processos psíquicos. Entretanto o conhecimento 
moderno, configurado no método científico, tende a expurgar o afeto, o 
inconsciente, o descontínuo, e a considerar a dimensão subjetiva como 
propiciadora do erro nos processos de produzir e de disseminar conhecimento 
(CHAUÍ, 1987; MORIN, 2005a, 2005b, 2005c; ROUANET, 1985; SERRES, 
1993). Entendemos, ainda, que modalidades de organização sociais, culturais 
e psíquicas que adotam concepções de verdade e recorrem ao expurgo da 
dúvida acabam por impedir ou constranger o exercício do pensamento crítico. 
Ou seja, o modo de operar o pensamento e de se relacionar com o real e com 
o conhecimento marca o modo de funcionar de grupos sociais e de pessoas 
que se encontram capturados por axiomas totalizantes, que se configuram 
como fundamentalistas. Assim, o modo de funcionar fundamentalista opera 
sobre modos de conhecer e de subjetivar presentes no cenário contemporâneo 
e captura pessoas e grupos, tornando-os incapazes de exercerem o pensamento 
crítico. Em outras palavras, entendemos que discursos que veiculam a 
concepção de verdade e de expurgo do diferente e do outro podem operar 
conforme a referência fundamentalista (MUNHOZ; SOUZA, 2012). Assim, 
podemos entender que a concepção do sujeito centrada exclusivamente na 
razão e a concepção do conhecimento centrada exclusivamente na lógica 
formal, quando associadas à verdade, podem se configurar como pressupostos 
fundamentalistas. 

Como afirma Alan Badiou, no texto Verdade e Sujeito (1994, p. 183):

Como se verifica no cientismo e no totalitarismo, existe 
sempre o desejo de uma onipotência da Verdade. Aí 
está a raiz do Mal. O Mal é a vontade de denominar a 
qualquer preço. 
Habitualmente, diz-se que o Mal é mentira, ignorância, 
mortal tolice. Antes tem o Mal, como condição, o 
processo de uma verdade. Só existe o Mal porquanto 
há um axioma de verdade no ponto de indecidível, 
um trajeto de verdade no ponto do indiscernível, uma 
antecipação de ser quanto ao genérico e a forçação da 
nomeação no ponto do inominável.
Se a forçação da subtração inominável é uma catástrofe, 
é porque afeta a situação inteira, perseguindo nela a 
singularidade como tal, cujo emblema o inominável. 
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Neste sentido, o desejo ficcional de suprimir o 
inominável libera capacidade de destruição contida em 
toda verdade. 
A ética de uma verdade resume-se, portanto, inteiramente, 
numa espécie de moderação com relação a seus poderes. 
É preciso que o efeito do indecidível, do indiscernível 
e do genérico, ou ainda, o efeito do evento, do sujeito 
e da verdade, admita o inominável como limitação de 
seu trajeto.
O Mal é finalmente o desejo do tudo-dizer. Para conter 
o Mal, é preciso medir o poder da Verdade. O que nos 
ajuda é o estudo rigoroso das características negativas 
do trajeto próprio da verdade. 
O evento é indecidível. O sujeito é ligado ao indiscernível. 
A própria verdade é genérica, intotalizável. E o ponto em 
que se detém o poder é o inominável. (grifos do autor).  

Nessa perspectiva, no cenário contemporâneo funcionam, segundo 
pressupostos fundamentalistas, instituições, grupos e pessoas que impedem o 
exercício do pensamento, pois operam de acordo com o axioma da verdade. 
Assim, como lidar de forma crítica com o discurso calcado no pressuposto 
fundamentalista? Uma possibilidade é sustentar a prática da dúvida. A dúvida 
possibilita o exercício do pensamento crítico e do diálogo, pois nos coloca 
em posição de problematizar as certezas associadas às concepções do sujeito 
cognoscente e do método como capazes de oferecer o conhecimento pleno, 
totalizante e verdadeiro sobre a realidade e a subjetividade. Tendo a dúvida 
como companheira de trajeto, o trabalho do pensamento crítico pode ocorrer, 
pois o imperativo de produzir certezas e respostas ‘corretas’ não se apresenta 
de forma persecutória e onipotente.

POSSIBILIDADES E ALGUMAS SUGESTÕES

De forma ampla, a prática da escolarização é associada a mudanças na 
rede social e subjetiva, já que se trata de um processo que, a priori, possibilitaria 
às pessoas o acesso ao conhecimento e, ato contínuo, repercutiria na sua 
organização cognoscente e na sua ação sobre o mundo, modificando-o. Esse 
processo assumiu essa configuração porque as instituições escolares assumiram 
o lugar de instituição que deveria oferecer educação e possibilitar a cidadania 
à maioria da população. De forma específica, no cenário contemporâneo o 
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trabalho de transmitir conhecimento e de socializar não tem sido realizado a 
contento pela escola, inclusive pela escola de 3° grau. Entretanto acreditamos 
que se trata de um trabalho que se retroalimenta de diversas maneiras e, 
assim, não podemos localizar na instituição escolar ou nos participantes desse 
processo os responsáveis por essa situação.

Faz-se necessário problematizar a inserção dessa instituição e das 
pessoas participantes em uma rede societária marcada por determinadas 
condições sociais e econômicas, produtora de específica constituição subjetiva. 
Este posicionamento implica tanto reconhecer a multifacetação das condições 
produtoras das atuais condições da escola quanto reconhecer a necessidade 
de organizar as práticas pedagógicas de transmissão do conhecimento 
considerando a complexidade da constituição subjetiva. Assim, interessa-nos 
trabalhar com o singular e o social, com o inconsciente e a consciência, com o 
afeto e a razão, perguntando pela produção da subjetividade constituída como 
identidade individualizada, calcada no mesmo e na exclusão do outro. Essa 
perspectiva demanda problematizar a concepção da razão plena, que oferece a 
certeza do autoconhecimento e do conhecimento sobre o outro, atravessando 
não apenas o método utilizado no trabalho em sala de aula mas também a 
leitura sobre as subjetividades dos participantes desse trabalho (SOUZA, 
2004, 2006). 

Conforme pontuamos anteriormente, apostamos na possibilidade de 
construir e sustentar o convívio com a dúvida e com o outro como possibilidades 
para organizar o trabalho em sala de aula, considerando principalmente o aspecto 
de transmissão do conhecimento envolvido na formação de professores(as). 
Ou seja, a proposta que temos apresentado nos últimos anos e que reiteramos 
aqui afirma que o trabalho de apreensão e transmissão do conhecimento não 
se institui em decorrência da adoção, por parte do profissional, de teorias e de 
estratégias configuradas, segundo a lógica formal, como técnicas, métodos ou 
regras definidas a priori. A atividade relacionada com o conhecimento demanda 
concepções sobre o sujeito – a constituição subjetiva – e sobre as estratégias 
de intervenção – o método – que, no mínimo, possam sustentar a possibilidade 
de assunção de efeitos de subjetivação. Assim, não basta postular pressupostos 
a priori para garantir, àquele que demanda conhecer, a assunção do efeito de 
subjetivação, tampouco é suficiente definir o método para obter garantias no 
processo de apreensão e transmissão do novo (SOUZA, 2004, 2006).
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Na atualidade, as áreas de conhecimento encontram-se dissociadas, e 
isso dificulta a constituição de subjetividades que se reconheçam no outro e 
nas diferenças associadas ao outro. Ou seja, quanto mais os(as) especialistas 
e os(as) professores(as) em particular reduzem sua área de conhecimento, 
mais eles(as) reforçam suas crenças identitárias e mais dificuldade apresentam 
em conhecer e lidar com o diferente e com as diferenças. As diferentes 
modalidades de saber, como a Matemática, a Química, a Biologia, a 
Literatura, a Psicologia, a Educação, a Astronomia, dentre outras, demandam 
que as pessoas se organizem no plano subjetivo e no plano cognitivo de forma 
a compreenderem e lidarem com as diferenças presentes nesses campos de 
conhecimento. Assim, a dissociação do conhecimento em especialidades, bem 
como a redução do campo do conhecimento, dificulta às pessoas lidarem com 
as diferenças e reconhecerem o humano nos mais diversos aspectos. Para Morin 
(2001, 2005a, 2005b, 2005c), quando as pessoas conseguem compreender a 
condição humana em seus vários aspectos, associados à Física, à Matemática, 
à Literatura, à Psicologia, entre outras áreas, elas podem associar a sua relação 
subjetiva e cognitiva com a natureza, a diversidade e o outro sem sentirem-se 
ameaçadas pela diferença presente no outro. O autor produziu o conceito de 
pensamento complexo e afirma que a palavra complexus não se refere a algo 
difícil; antes, refere-se ao que se encontra entrelaçado com vários aspectos e 
opera de forma conjunta. Assim, sua compreensão é de que a vida humana e 
a natureza se encontram entrelaçadas e necessitam de teorias e de métodos 
que contemplem essa complexidade. Para Morin (2005a; 2005b), é necessário 
produzir teorias e métodos que compreendam e interpretem os fenômenos 
culturais e naturais considerando suas relações, pois eles se encontram 
necessariamente interligados, bem como a sobrevivência das pessoas e do 
planeta demanda a compreensão da complexidade e da interdependência entre 
as pessoas. Para o autor, também é fundamental que a educação ensine sobre 
a incerteza e o trato com o outro como aspectos inerentes à condição humana. 

Acompanhando as sugestões do autor, podemos sugerir que o(a) 
professor(a) pode organizar as atividades em sala de aula de maneira a 
trabalhar com a transmissão do conhecimento a partir de estratégias que 
envolvam atividades não centradas exclusivamente na razão e na verdade. Ou 
seja, na maioria das situações, o(a) professor(a) trabalha com a modalidade 
clássica de transmitir informações para os(as) alunos(as), oralmente ou por 
escrito, entendendo que a compreensão das informações ocorrerá de forma 
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universal para todos(as), pois todos(as) são constituídos pela razão, assim 
como todos(as) configuram um universal. Em vista disso, a transmissão do 
conhecimento eficaz depende da elaboração de um plano de ensino eficiente 
e de uma atividade pedagógica em sala de aula com que o(a) professor(a) 
seja capaz de apresentar de forma linear e contínua as informações da sua 
disciplina, para que os(as) alunos(as) apreendam. Porém, se acompanharmos 
Morin, entenderemos que uma questão diz respeito ao entrelaçamento dos 
conteúdos pertinente às denominadas disciplinas, ou seja, entenderemos a 
importância de um trabalho transversal em que o(a) professor(a) articule os 
conteúdos da sua disciplina com os conteúdos de outas disciplinas. Também 
entenderemos a importância de contextualizar os conteúdos que estivermos 
trabalhando, associando-os a aspectos históricos, culturais, econômicos, entre 
outros. Temos nesse procedimento a quebra do modelo clássico e cartesiano 
de método, que se ancora, conforme vimos anteriormente, exclusivamente no 
universal, na razão, no contínuo e na verdade.

Também localizamos autores como Vygotsky (1993, 1998), que 
apontam a importância do lúdico, do afeto e da parceria entre alunos(as) como 
modalidades importantes na construção do conhecimento.  Para esse autor, 
o singular se articula ao universal, e o conhecimento se produz na relação 
entre razão e afeto. Em outras palavras, o autor não trabalha com a concepção 
dualista cartesiana, que separa razão e afeto, pelo contrário, entende esses 
aspectos como relacionados entre si e centrais no desenvolvimento do ser 
humano. Assim, é central para o autor o conceito de mediação, que opera 
no desenvolvimento humano ao possibilitar que as relações interpessoais – 
representadas pelo meio cultural, econômico, social – sejam internalizadas, 
formando os aspectos intrapessoais. Ocorre que a internalização do contexto 
externo é necessariamente mediada pelo outro, o que implica a redefinição da 
relação entre o denominado desenvolvimento e a denominada aprendizagem. 
Essa proposta do autor, da relação recíproca entre ensino e aprendizagem, bem 
como do papel da mediação na transmissão do conhecimento, é central, pois 
possibilita problematizar o binarismo que dissocia sujeito e objeto, causa e 
efeito, razão e paixão, apontando para novas possibilidades no trabalho em 
sala de aula. 

No plano da escolarização, essa definição de Vygotsky (1993, 1998) 
reflete a importância que o autor atribui à ação do(a) professor(a) no trabalho 
pedagógico, bem como implica a redefinição da relação entre conteúdo e 
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sujeito na prática pedagógica centrada. Temos aqui a alteração da concepção 
sobre o sujeito cartesiano, marcado pela divisão entre razão e afeto e pela 
valorização da primeira em detrimento do segundo, bem como a alteração em 
relação ao método cartesiano, marcado pela adoção do sujeito cartesiano e pela 
relação direta entre sujeito e objeto. Para o autor, a afetividade é fundamental 
na constituição do próprio processo de aquisição do conhecimento, o que 
implica a sua valorização no mesmo patamar que a razão, bem como que 
a relação direta entre sujeito e objeto é alterada, passando a mediação a ser 
fundamental para a aquisição do conhecimento Assim, na relação entre sujeito 
que aprende e conteúdo a ser aprendido, o mediador é o(a) professor(a), o 
que demanda uma nova prática por parte dele(a). Ou seja, a transmissão do 
conhecimento calcada no sujeito da razão e no método cartesiano necessita 
ser alterada, incorporando agora a dimensão da mediação realizada pelo(a) 
professor(a), bem como a mediação realizada entre os pares, o que envolve 
a qualidade da relação estabelecida entre as pessoas. Também temos, agora, 
a dimensão do singular, entendendo que o singular diz respeito à articulação 
com o universal, ou seja, envolve a apropriação que cada pessoa realiza das 
dimensões cultural, social e econômica. Essas dimensões demandam que o(a) 
professor(a) considere as experiências e a realidade cotidiana de cada aluno(a), 
incorporando esses aspectos à  sua prática de transmissão do conhecimento. 

Outro aspecto importante a ser considerado diz respeito à denominada 
avaliação realizada com os(as) alunos(as). Na maioria das situações, o(a) 
professor(a) recorre ao modelo tradicional de avaliação individual escrita. 
Entendemos que essa modalidade pode ser utilizada, porém não como 
única modalidade, pois ela recorre a um único modelo de subjetividade 
e de método, bem como pode estimular a competitividade entre os pares. 
Entendemos ser necessário diversificar os procedimentos e utilizar 
modalidades de avaliação com grupos em que a solidariedade e a mediação 
com o conhecimento são enfatizadas na dimensão grupal. Também podem 
ser realizadas estratégias de avaliação focadas em trabalhos de campo e em 
organização de pesquisas, nas quais o objetivo é construir respostas a questões 
postas em sala pelo(a) professor(a) ou levantadas pela turma de alunos(a). A 
questão a ser problematizada para realização dessas estratégias de avaliação 
é a problematização da constituição subjetiva e do método, entendendo-se 
que a constituição envolve aspectos afetivos, inconscientes, racionais, bem 
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como que o método lida com a lógica para além da lógica formal, calcada no 
binarismo e na relação linear, direta e causal entre causa e efeito. 

Importante salientar ainda que o lugar social que o(a) professor(a) 
ocupa no cenário contemporâneo corresponde ao lugar de saber daquele(a) 
que deve deter todo o conhecimento referente à sua área de atuação. Esse 
lugar necessita ser problematizado, em decorrência das suas limitações, pois 
tanto o conhecimento se ampliou sobremaneira nas últimas décadas quanto 
a condição humana impõe limites para o todo saber. Em outras palavras, o 
sujeito que acredita no trabalho docente como exclusivo acúmulo de saber 
pleno e como posse do saber verdadeiro encontra-se capturado pela ideologia 
do modus operandi do sistema liberal e opera a partir do produtivismo e da 
onipotência. Esse processo de captura subjetiva opera de forma perversa, já 
que paralisa o exercício da dúvida pelo(a) professor(a) e consequente dificulta 
a produção de conhecimento. Isto acontece porque o trabalho da transmissão 
do conhecimento implica lidar com o novo e sustentar a dúvida, o que 
demanda reconhecer os limites do saber e mobilizar as pessoas na busca pela 
criatividade e pelo diferente. Dessa forma, o limite pode operar como fator que 
impulsiona a busca pelo novo e sustenta o lugar da dúvida.  

Autores como Maturana e Varela (1995, p. 262) afirmam que: 

O conhecimento do conhecimento compromete. 
Compromete-nos a tomar uma atitude de permanente 
vigilância contra a tentação da certeza, a reconhecer que 
nossas certezas não são provas da verdade, como se o 
mundo que cada um de nós vê fosse o mundo, e não um 
mundo, que produzimos com outros. Compromete-nos 
porque, ao saber que sabemos, não podemos negar o que 
sabemos.

Entendemos que manter o singular, o descontínuo e a dúvida como 
conceitos operantes demanda manter a crítica ao saber hegemônico conforme 
ele se constitua no método tradicional e na subjetividade calcadas na verdade, 
na certeza e no universal. Assim, o conhecimento e a subjetividade não 
necessitam ser restritos a concepções centradas nas matrizes identitárias, no 
sujeito substantivado e no conhecimento baseado no método cartesiano. O 
trabalho com o singular, o descontínuo, a dúvida perante a ontologia do sujeito 
e a positivação da realidade explicitam um desafio para a prática dos(as) 
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profissionais voltados(as) à formação de professores(as) que se interessam 
pela busca de instrumentos para a compreensão da realidade conforme 
ela se descortina na vida das pessoas e, de forma específica, nos contextos 
escolarizados. Incentivar o trabalho em contextos escolarizados que utilizem 
referenciais teóricos e metodológicos que questionem a verdade e cultivem 
a dúvida pode sustentar o contato com o outro e com o diferente, bem como 
abrir possibilidades para o(a) profissional professor(a) produzir essa condição.
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INTRODUÇÃO

A contribuição dos conteúdos de Psicologia à formação de educadores no 
Brasil tem sido de grande relevância ao longo da história da profissionalização 
docente, não somente em cursos superiores como também em cursos de nível 
médio, denominados cursos de Magistério. Apesar de a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (LDBEN), Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, prever que até o ano de 2007 a formação de professores em nível médio 
deveria extinguir-se gradualmente, tal curso ainda constitui uma realidade 
no Estado de Santa Catarina. Mediante este cenário, o presente trabalho 
tem por objetivo apresentar os dados obtidos em pesquisa realizada com a 
colaboração dos estudantes do curso de Psicologia da Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC) integrantes do Programa Institucional de Incentivo 
à Docência (Pibid) no ano de 2015. O Pibid Psicologia tem como campo de 
atuação, desde 2010, a disciplina de Psicologia da Educação do curso de 
Magistério em uma escola estadual de Florianópolis. 

A pesquisa investigou as condições em que se dá o ensino de Psicologia 
nas escolas estaduais da região metropolitana de Florianópolis que ofertam 
o curso de Magistério nos últimos 20 anos, atualizando levantamentos 
realizados nos anos de 1995, 2000 e 2006. Este estudo insere-se também 
como contribuição ao debate atual acerca da oferta obrigatória dos cursos de 
licenciatura em Psicologia, conforme proposto pelas Diretrizes Curriculares 
Nacionais (DCN) para os cursos de Psicologia de 2011, considerando que o 
curso de Magistério constitui-se em um campo privilegiado para atuação do 
licenciado em Psicologia na formação de professores. 

O curso de Magistério é ofertado como uma habilitação profissional 
complementar ao Ensino Médio, sendo essa oferta realizada na região da 
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grande Florianópolis apenas por escolas estaduais. No ano de 2015, cinco 
escolas ofereceram o curso, mas nos levantamentos anteriores esse número era 
maior (seis escolas). Foram entrevistados todos os professores das disciplinas 
de Psicologia atuantes nessas escolas, totalizando seis professores, os quais 
responderam questionário construído com o propósito de identificar seu perfil 
com relação à idade, sexo, formação e atuação profissional. Além disso, 
também se obteve os planos de ensino utilizados por alguns desses professores 
nas disciplinas de Psicologia da Educação, que são ofertadas em duas horas/
aula na 3ª série e em uma hora/aula na 4ª série dos cursos de Magistério.

Convém ressaltar que, em dezembro de 2010, a Secretaria de Estado 
da Educação de Santa Catarina (SED/SC) publicou as Orientações para 
organização e funcionamento das unidades escolares de Educação Básica e 
Profissional da Rede Pública Estadual – 2011. Nesse documento, as disciplinas 
específicas para a formação de professores passaram a se concentrar no 3º e 
4º anos do curso de Magistério, e algumas receberam uma nova nomenclatura 
– dentre elas, a de Psicologia. Ainda cabe o destaque à inserção da disciplina 
“Educação e Infância”, com duas aulas semanais no 3º ano, conteúdo até 
então previsto para ser ministrado nas disciplinas de Psicologia. A ementa da 
disciplina de Educação e Infância prevê os seguintes temas:

Criança e Infância: conceituação. Construção social da 
infância e determinações sócio-históricas. Educação, 
infância e sociedade.  Bases conceituais: jogos, brinquedo 
e brincadeira; pensamento e linguagem; interações 
sociais.  Processos de formação do pensamento: 
conceitos espontâneos e científicos. Contribuição da 
brincadeira, das interações e das linguagens (não verbal, 
verbal, gestual, corporal, plástica, pictórica e musical) 
no processo de aprendizagem e desenvolvimento da 
criança.  A produção cultural das e para as crianças. 
(SANTA CATARINA, 2010).

QUEM SÃO OS PROFESSORES DE PSICOLOGIA: IDADE, SEXO, 
FORMAÇÃO

No tocante às características pessoais dos professores em questão, 
verificou-se a predominância de professoras – sexo feminino – nos diferentes 
momentos da pesquisa. Em 1995, 55% dos professores de Psicologia eram do 
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sexo feminino; em 2000, todas eram mulheres; e em 2006 esse índice passou 
para 50%; aumentando, novamente, em 2015, para 66,6%. 

Com relação à idade, percebeu-se uma concentração de profissionais 
mais jovens nos levantamentos de 1995 (45% entre 21 e 30 anos) e de 2000 
(50% entre 25 e 34 anos). Nos anos seguintes, houve o aumento da faixa 
etária dos professores: em 2006, observa-se uma leve predominância de 
professores com idade superior a 54 anos (37,5%) e, em 2015, com exceção de 
um professor que não prestou esta informação, todos os outros apresentaram 
idade superior a 45 anos (60% entre 45 e 54 anos e 40% acima de 54 anos), 
conforme é indicado na Tabela 1.  

Tabela 1 – Professores das disciplinas de Psicologia nos Cursos de Magistério  
                  segundo a idade

Idade

Ano

2000 2006 2015

Unidade (%) Unidade (%) Unidade (%)

25 a 34
35 a 44
45 a 54

Superior a 54
Não respondeu

Total

3 
2 
1 
 – 
 – 
6 

50
33,3
16,7
 – 
 – 

100

2 
2 
1 
3
 – 
8

25
25

12,5
37,5
 – 

100

 – 
 – 
3 
2
1 
6

 – 
 – 
50

33,3
16,7 
100

Fonte: Elaborada pelas autoras. 
Nota: Sinal convencional utilizado: 
          – Dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento. 

Uma importante característica investigada diz respeito à formação dos 
professores. Nos anos de 1995, 2000 e 2006 temos, entre os entrevistados, dois 
grandes grupos: aqueles que cursaram Psicologia na graduação e aqueles que 
realizaram outros cursos. Todavia, em 2015, nenhum dos professores cursou 
Psicologia na graduação. Professores com formação em Psicologia figuraram 
nas três primeiras pesquisas realizadas, representando 25% do total em 1995; 
33,03% em 2000, e 37,5% em 2006.

Desde 1995, tem-se constatado o predomínio de professores com curso 
superior já concluído, sobretudo na área de Pedagogia (45% em 1995; 66,7% 
em 2000; 50% em 2006 e 66,6% em 2015).  Na pesquisa realizada em 1995, 
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ainda figuravam profissionais lecionando a disciplina de Psicologia com 
o curso superior em andamento (5% do total), o que já não se observa nos 
anos posteriores, quando se constatou, inclusive, a presença de profissionais 
(um em cada pesquisa) com duas formações já concluídas em curso superior. 
Outras formações ainda se fizeram presentes entre os professores pesquisados: 
Filosofia (nas pesquisas de 1995, 2006 e 2015) e Ciências Sociais (em 2000 
e 2015). 

A Tabela 2 ilustra a distribuição dos professores segundo sua formação 
acadêmica nos anos de 2000, 2006 e 2015, tanto no que diz respeito aos cursos 
superiores quanto à conclusão de cursos de pós-graduação, categoria que se 
torna mais presente nas pesquisas recentes.  

Tabela 2 – Formação acadêmica dos professores das disciplinas de Psicologia 
                  nos cursos de Magistério

Formação acadêmica
Ano

2000 2006 2015

Cursos Superiores (1)

Psicologia
Pedagogia
Est. Sociais
Filosofia
Direito 
Teologia

2
4
1
 – 
– 
– 

3
4
–
1
1
1

–
4
1
1
–
1

Pós-Graduação (2)

Formação (3)
Especialização
Mestrado 
Doutorado

– 
3
1
–

2
3
3
–

–
6
2
1

Fonte: Elaborada pelas autoras. 
Notas: (1) Nas pesquisas de 2000, 2006 e 2015 observou-se a presença de um professor
               que apresentou mais de uma formação em nível superior;

(2) Nas pesquisas de 2006 e 2015 observou-se a presença de pelo menos um
    professor que apresentou mais de um curso de pós-graduação;   
(3) Modalidade de pós-graduação específica na área de Psicologia, mais voltada
    à prática profissional, oferecida predominantemente por associações
    profissionais ou científicas, e não por universidades.

               Sinal convencional utilizado: 
             – Dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento. 
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Com relação ao período em que se deu a graduação dos profissionais 
entrevistados, constatou-se, ao longo dos diversos momentos da pesquisa, 
a presença de profissionais cuja formação aconteceu desde 1977 até no ano 
de 2013. Também ficou evidente uma maior qualificação dos professores 
de Psicologia no decorrer do período, observando-se uma diferença mais 
significativa na formação com relação à pós-graduação: todos os professores 
apresentaram essa formação em 2015 (Especialização, Mestrado ou 
Doutorado). Em 2006, 87,5% havia cursado pós-graduação (Formação em 
Psicologia, Especialização ou Mestrado), enquanto, no ano 2000, apenas 66,7% 
eram pós-graduados (Especialização e Mestrado). Em 2006, identificou-se um 
professor formado em mais de um curso de pós-graduação e, em 2015, dois 
professores.  É relevante ainda apontar a existência de um número maior de 
professores com título de Mestre, e a figuração, pela primeira vez, em 2015, 
de um professor Doutor.  

Quanto à diversidade de cursos de pós-graduação apresentados pelos 
professores, observa-se que, em 2006, os cursos citados foram Psicologia 
Social e Psicodrama, na modalidade “Curso de formação”; Psicopedagogia, 
Educação Infantil/Séries Iniciais e Psicodrama, na modalidade Especialização; 
Psicologia Social, Psicologia/Orientação Profissional e Filosofia, na 
modalidade Mestrado. Já em 2015, as Especializações voltaram-se às áreas de 
Orientação Educacional, Práticas Pedagógicas Interdisciplinares, Fundamentos 
da Educação Brasileira, Políticas Públicas para Educação de Surdos, Docência 
e Psicopedagogia; os Mestrados realizados pelos professores tiveram como 
temáticas a Visão do Professor diante de Famílias Homoparentais, Educação, 
Política e Sociologia; já o Doutorado foi realizado na área de Educação, com 
ênfase em Sociologia e História da Educação.

ATUAÇÃO PROFISSIONAL E DOCÊNCIA NA DISCIPLINA DE 
PSICOLOGIA

Verificando-se as áreas de formação dos profissionais que lecionam as 
disciplinas de Psicologia, uma das indagações decorrentes da pesquisa foi: o 
que levou o psicólogo a se tornar um professor? 

A docência é uma possibilidade de atuação profissional mais comum aos 
pedagogos, no entanto não é o que se percebe entre os psicólogos.  Nem todos 
os cursos de Psicologia habilitam o profissional para a licenciatura e, quando 
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há essa possibilidade, nem sempre os estudantes optam por tal habilitação. Nas 
entrevistas realizadas com os psicólogos que atuavam como professores no 
ano de 2006, constatou-se que a experiência desses profissionais relacionada à 
pesquisa foi o que os aproximou da docência: dois deles durante o período de 
graduação, e outro logo após a finalização do curso. Ressalta-se que dois dos 
psicólogos já tinham o título de Mestre, e o outro foi admitido no Mestrado no 
final do ano de 2007. 

A experiência com formação de professores também foi comum a dois 
psicólogos no decorrer da graduação e a outro durante a prática profissional, 
após a formação, embora não inicialmente em cursos de Magistério.  Dos 
três psicólogos, dois cursaram também licenciatura em Psicologia. Entre os 
psicólogos licenciados, um apontou a escolha por essa habilitação em virtude 
da formação que já tinha no Magistério, o que lhe possibilitou a experiência 
como professor dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental; outro mencionou 
o desejo de aproveitar ao máximo o que o curso lhe propiciava.  O psicólogo 
não licenciado justificou a não realização da licenciatura em virtude da falta de 
oferta dessa habilitação na universidade que frequentou e da impossibilidade 
de ingressar para este fim em outra universidade. No caso deste psicólogo, o 
contato com a escola, em experiência de estágio em Psicologia Escolar, foi o 
que despertou seu interesse pela docência.

Na Tabela 3, apresentam-se informações com relação ao tempo de 
experiência docente dos professores. Enquanto, em 1995, constatou-se uma 
concentração de 45% dos professores iniciantes na carreira docente, com 
experiência de até 5 anos; em 2000, metade dos professores apresentava 
experiência docente de até 10 anos. Em 2006, identificou-se o maior percentual 
de professores mais experientes (37,5% dos entrevistados com experiência 
superior a 21 anos de docência) e, em 2015, pela primeira vez, houve um 
equilíbrio entre os professores de Psicologia, ou seja, havia professores em 
diferentes momentos da trajetória profissional (no início, no meio e no fim da 
carreira).  
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Tabela 3 – Professores das disciplinas de Psicologia nos cursos de Magistério
                  segundo o tempo de docência

Tempo de docência

Ano

2000 2006 2015

Unidade (%) Unidade (%) Unida-
de (%)

Até 10 anos
Entre 11 a 20 anos
Superior a 21 anos

Total

3
2
1
6

50
33,3
16,7
100

50
33,3
16,7
100

25
37,5
37,5
100

2 
2 
2 
6 

33,3
33,3
33,3
100

Fonte: Elaborada pelas autoras.

Com relação aos níveis de ensino em que ocorreu a experiência 
docente, na Tabela 4 é possível constatar uma diminuição dos professores 
atuantes na Educação Infantil e um aumento proporcional dos professores que 
atuam também no Ensino Fundamental e Médio, entre os anos de 2000 e 2015. 
No entanto a integração dos níveis de Ensino Superior e de pós-graduação 
no campo de atuação profissional dos professores entrevistados em 2006 é 
evidente, em comparação aos demais momentos da pesquisa. Se, por um lado, 
encontramos profissionais mais qualificados nos últimos anos, por outro, a 
experiência como docentes de crianças de até seis anos de idade decaiu 
significativamente. 

Tabela 4 – Nível de ensino em que já atuaram os professores das disciplinas 
                  de Psicologia nos Cursos de Magistério

Nível de ensino em que já atuaram
Ano

2000 2006 2015

Educação Infantil
Ensino Fundamental
Ensino Médio
Curso Técnico
Curso Superior
Pós-Graduação

2
4
6
3
–
–

1
7
6
2
4
3

1
4
5
1
1
–

Fonte: Elaborada pelas autoras. 
Nota: Sinal convencional utilizado:  
          – Dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento. 
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Ao serem indagados a respeito dos motivos que os levaram a assumir 
as disciplinas de Psicologia, a resposta predominante dos professores foi a 
identificação com os conteúdos da disciplina. Além disso, o autorreconhecimento 
como profissional habilitado para este exercício foi uma resposta muito 
presente em 2016; bem como a vontade de buscar a prática e a necessidade de 
preenchimento da carga horária, motivos apontados em 2015. Considerando-
se os dados já apresentados sobre formação e qualificação profissional, bem 
como sobre tempo de experiência docente, compreendem-se os motivos 
pelos quais os professores reconhecem-se como capacitados e habilitados 
para lecionar Psicologia. Outros motivos alegados pelos professores, como 
motivação para lecionar as disciplinas de Psicologia, podem ser observados 
na Tabela 5.

Tabela 5 – Motivos que levaram os professores a lecionar as disciplinas de
                  Psicologia nos Cursos de Magistério

Motivos que levaram os professores a lecionar 
Psicologia

Ano

2000 2006 2015

Gostar dos conteúdos/afinidade com a disciplina
Solicitação pela direção
Preenchimento de carga horária
Oportunidade de trabalho
Vontade de buscar a prática docente
Estar fazendo psicopedagogia
Habilitação para lecionar a disciplina
Gostar da modalidade “formação de professores”
Atuação com o público adulto
Preocupação com o campo de atuação do 
psicólogo escolar 

4
1
1
1
1
1
–
–
–
–

5
1
1
2
1
–
5
1
–
1

3
1
2
1
2
–
2
–
1
–

Fonte: Elaborada pelas autoras. 
Nota: Sinal convencional utilizado: 
          – Dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento. 

Dentre os motivos para lecionar a disciplina que se repetem em todos os 
levantamentos, dois estão relacionadas à busca de soluções para problemas da 
realidade escolar (solicitação pela direção e preenchimento da carga horária). 
Na Tabela 6, evidencia-se a diversidade de disciplinas que compõem a carga 
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horária dos professores, e na Tabela 7 indica-se a jornada de trabalho dos 
professores, informações que, acrescidas ao que vem sendo discutido até 
aqui, nos permite refletir um pouco sobre a realidade vivenciada por esses 
profissionais.

Tabela 6 – Outras disciplinas lecionadas pelos professores das disciplinas de Psicologia 
                  nos cursos de Magistério

Outras disciplinas que lecionam no Ensino 
Médio

Ano

2000 2006 2015

Estrutura e Funcionamento do Ensino Fundamental
Sociologia
História da Educação
Didática
Geografia
Supervisão de estágios
Didática de Estudos Sociais
Didática de Ciências
Prática de ensino
Português
Ética, Política e Cidadania
Filosofia
Educação Especial (3)

Alfabetização e Letramento 
Educação e Infância (3)

História da Educação 
História

3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
–
–
–
–
–
–

1
2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2
–
–
–
–
–

1(1)

1
1
2
–
2(2)

–
–
–
–
–
1
2
1
1
1
1

Fonte: Elaborada pelas autoras. 
Notas: (1) Atual “Organização e Legislação Educacional”;
            (2) Um professor supervisiona Estágio Curricular – Ed. Infantil, enquanto outro
                supervisiona Estágio Curricular – Séries Iniciais;
               (3) Disciplina que não figurava na grade do curso de Magistério na Proposta
                Curricular de 1998.
                Sinal convencional utilizado: 
                – Dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento. 
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Tabela 7 – Professores das disciplinas de Psicologia nos Cursos de Magistério segundo 
                  a jornada de trabalho docente

Jornada de trabalho 
docente

Ano

2000 2006 2015

Unidade (%) Unidade (%) Unidade (%)

Até 10h/semana
Entre 11 e 20h/semana
Entre 21 e 30h/semana
Entre 31 e 40h/semana
Acima de 40h/semana
Total

2 
–
1 
3 
–
6 

33,3
–

16,7
50
–

100

–
4 
1 
2 
1 
8 

–
50

12,5
25

12,5
100

1 
2 
–
3 
–
6 

16,7
33,3

–
50
–

100
Fonte: Elaborada pelas autoras. 
Nota: Sinal convencional utilizado:  
          – Dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento. 

Uma importante questão a ser destacada é que, em 1995, a carga 
horária assumida pelos professores era majoritariamente destinada ao ensino 
de Psicologia (mais da metade dos professores - 55% - assumia entre 10 e 20 
horas de aulas por semana dedicadas somente ao ensino de Psicologia). As 
modificações impostas pela LDBEN/1996 refletiram diretamente nesse quadro: 
com a retirada da oferta das disciplinas da área de Ciências Humanas (Filosofia, 
Sociologia e Psicologia) nas turmas regulares do Ensino Médio, as disciplinas 
de Psicologia passaram a ser ofertadas somente no curso de Magistério. Dessa 
forma, a carga horária dos professores precisou ser preenchida com outras 
disciplinas, o que se observa, sobretudo, em 2000, ano em que se constatou um 
número menor de turmas de Psicologia e uma diversidade de onze disciplinas 
em que os professores de Psicologia também atuavam. Em 2006, há uma 
concentração de disciplinas, ou seja, 62,5% dos professores atendiam a pelo 
menos cinco turmas, o que indica uma maior dedicação destes profissionais 
ao ensino da disciplina de Psicologia. Em 2015, no entanto, evidenciou-se 
novamente uma diminuição do número de turmas (50% dos professores com 
2 turmas, 33,3% com 4 turmas e somente 16,7% com mais de 4 turmas) e 
também da carga horária dos professores (100% com até 10 horas/semanais). 
Dessa forma, os professores acabaram por assumir, além da disciplina de 
Psicologia, outras nove disciplinas do Curso de Magistério, movimento que 
parece ser constante em todo o período considerado.
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A Tabela 8 apresenta o vínculo dos professores com as instituições de 
ensino em que lecionam. 

Tabela 8 – Professores das disciplinas de Psicologia nos cursos de Magistério segundo
                  o vínculo com as instituições públicas em que lecionam

Vínculo com as 
instituições de ensino em que 

lecionam

Ano

2000 2006 2012

Unidade (%) Unida-
de (%) Unida-

de (%)

Somente efetivo
Somente Admitidos em 
Caráter Temporário (ACT)
Efetivo e ACT
Total

2
3

1
6

33,3
50

16,7
100

6
2

–
8

75
25

–
100

4
1

1
6

66,6
16,7

16,7
100

Fonte: Elaborada pelas autoras. 
Nota: Sinal convencional utilizado:  
          – Dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento

Evidencia-se a predominância de professores efetivos lecionando a 
disciplina nos anos de 2006 e 2015, em comparação com o ano de 2000, que 
apresenta o menor percentual de professores efetivos. Em 1995, o número de 
efetivos também se destacava, com a presença de 60% de professores efetivos 
lecionando a disciplina de Psicologia. Tal informação não significa, entretanto, 
abertura de concurso público para tais vagas no período entre as pesquisas, 
de 2000 e 2006.  Nos últimos concursos públicos para professores efetivos 
realizados pela SED/SC, não foram ofertadas vagas para professores com 
essa formação. O aumento do número de professores efetivos é inversamente 
proporcional à diminuição ou ausência de professores com formação em 
Psicologia. Ou seja, os professores que acabam assumindo a disciplina são 
graduados em Pedagogia, em sua maioria efetivos, com maior tempo de 
atuação no Magistério. 

A respeito da natureza da instituição de ensino em que atuam (sem se 
restringir, entretanto, àquelas em que lecionam disciplinas de Psicologia), 
observou-se um aumento significativo no percentual de professores atuantes 
exclusivamente na rede pública, não se identificando, mais recentemente, a 
concomitância da atuação nas esferas pública e privada.  



141

Tabela 9 – Professores das disciplinas de Psicologia nos cursos de Magistério segundo 
                  a natureza da instituição de ensino em que lecionam

Natureza da
 instituição de ensino 

em que lecionam

Ano

2000 2006 2015

Unidade (%) Unidade (%) Unidade (%)

Somente Pública
Somente Privada (1)

Pública e Privada
Total

3
1
2
6

50
16,7
33,3
100

4
–
4
8 

50
–
50
100

6 
–
–
6 

100
–
–

100
Fonte: Elaborada pelas autoras. 
Notas: (1) Por ocasião da primeira pesquisa, também se entrevistou o professor de uma
              escola da rede privada da capital, tradicional na formação de professores em  
              nível médio no estado de Santa Catarina.  Esta escola já não mais oferecia a     
                formação de professores na ocasião da segunda pesquisa e, atualmente, não se 
              encontra mais em funcionamento.  
              Sinal convencional utilizado:  
              – Dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento

Se até o presente momento enfatizou-se a atuação desses professores 
na função de docentes no âmbito do Ensino Médio, cabe destacar, contudo, 
o fato de que parte deles (100,0% em 2006 e 50,0% em 2015) atua em outra 
função além da docência. As atividades às quais os(as) professores(as) têm se 
dedicado podem ser observadas no Quadro 1, a seguir, e representam, em sua 
maioria, funções também relacionadas ao contexto educacional.

Quadro 5 – Atividades profissionais citadas pelos professores de Psicologia nos cursos
                  de Magistério  

2000 2006 2015

- Aulas particulares de 
reforço (alunos das séries 
iniciais);
- Reabilitação em baixa 
visão;
- Aulas na qualificação de 
trabalhadores desempre-
gados (Sistema Nacional 
de Emprego - Sine).

- Psicologia Clínica;
- Pedagogia (Orientação 
Educacional);
-Técnico Analista da 
Gestão Educacional;
- Advocacia;
- Secretaria de escritório.

- Direção de Abrigo Insti-
tucional;
- Pedagogia (Orientação 
Educacional);
- Administração Escolar.

Fonte: Elaborado pelas autoras.
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As informações apresentadas até aqui permitem a visualização do perfil 
de um profissional cada vez mais experiente e que tem se capacitado na sua 
área de formação. Apesar de ainda acumular atividades profissionais distintas 
da docência, esse professor vem se dedicando a disciplinas e a outras funções 
relacionadas à área da Educação. 

O ENSINO DE PSICOLOGIA NOS CURSOS DE MAGISTÉRIO

Neste item são apresentadas informações referentes ao ensino de 
Psicologia, com destaque para os seguintes pontos: as condições de trabalho 
dos professores; o planejamento e a execução da disciplina; a percepção 
desses professores acerca da importância do ensino de Psicologia na formação 
docente.

As dificuldades manifestadas pelos professores quanto à sua prática 
docente podem ser classificadas em dois grupos: aquelas relacionadas às 
condições de trabalho oferecidas pela instituição e as relacionadas às condições 
dos estudantes que atendem. No primeiro grupo, as principais dificuldades 
enfrentadas pelos professores foram comuns nos levantamentos realizados em 
2000, 2006 e 2015: a baixa remuneração, a falta de recursos materiais para 
lecionar a disciplina e o acúmulo de atividades. 

Já as dificuldades mencionadas no segundo grupo, ou seja, as condições 
dos estudantes que atendem, sofreram uma alteração significativa ao longo 
do período. Em 2000, tais dificuldades diziam respeito à desmotivação do 
aluno e a problemas no relacionamento entre ele e o professor; nos anos 
seguintes, as dificuldades referidas relacionavam-se, predominantemente, à 
formação inicial insuficiente ou inadequada e, possivelmente em decorrência 
disso, a dificuldades no acompanhamento e compreensão do conteúdo 
pelos estudantes. Uma hipótese possível para explicar tal diferença de 
percepção pode estar relacionada à experiência dos professores. Quanto 
mais inexperientes os professores, maior o número dos que apontaram como 
dificuldades os problemas de comportamento dos estudantes; à medida que 
são mais qualificados e experientes no trato com os estudantes, atem-se, 
prioritariamente, às questões relacionadas aos conteúdos.

As respostas dos professores, ao serem indagados a respeito dos 
aspectos considerados no planejamento de suas aulas, foram sintetizadas no 
Tabela 10.
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Tabela 10 – Principais preocupações manifestadas pelos professores com relação ao 
                    planejamento das disciplinas de Psicologia  

Principais preocupações relacionadas ao
 planejamento das aulas

Ano

2000 2006 2015

Aprendizagem e participação dos estudantes
Interação do grupo
Utilidade do conteúdo
Articulação entre teoria e prática
Adequação do conteúdo à realidade da turma
Proporcionar autoconhecimento aos estudantes
Que compreendam a função da docência
Compreensão a respeito dos futuros alunos

2
1
1
1
1
1
–
–

5
5
4
4
2
2
–
–

4
3
4
5
3
3
1
1

Fonte: Elaborada pelas autoras. 
Nota: Sinal convencional utilizado:  
          – Dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento.

Observa-se que, nos anos de 2000 e 2006, a principal preocupação dos 
professores no momento de planejar suas aulas foi assegurar a aprendizagem 
e participação dos alunos. Em 2015, além dos aspectos anteriormente 
mencionados, sobressaiu-se a importância de articular teoria e prática e 
mostrar a utilidade do conteúdo ministrado. De certa forma, tal preocupação 
pode estar relacionada à dificuldade de compreensão que percebem no público 
que atendem: estudantes cuja formação inicial é tida como insuficiente ou 
inadequada.

Buscando atingir seus objetivos, observou-se uma diversidade de 
estratégias e recursos adotados pelos professores, conforme se verifica a seguir.  
As estratégias que se mantêm ao longo do período são leituras e debates, aulas 
expositivas, seminários e trabalhos em grupos. Observa-se um aumento na 
utilização de vídeos e uma diminuição na utilização de dinâmicas de grupo.

Tabela 11 – Estratégias e recursos mais utilizados nas aulas pelos professores das
                   disciplinas de Psicologia nos cursos de Magistério (continua)
Estratégias e recursos mais utilizados 

nas aulas
Ano

2000 2006 2015

Leituras e debates
Diálogo com os alunos

2
1

7
7

5
–
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Estratégias e recursos mais utilizados 
nas aulas

Ano

2000 2006 2015

Aulas expositivas
Vídeos
Dinâmicas
Seminários
Trabalhos em grupo
Músicas
Transparências
Palestras
Estudo dirigido
Recursos lúdicos
Visitas 

2
2
3
2
2
2
2
1
–
–
–

5
5
4
4
4
2
2
2
1
1
–

5
6
1
5
6
–
–
1
1
–
1

Fonte: Elaborada pelas autoras. 
Nota: Sinal convencional utilizado:  
          – Dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento

Na tabela 12 estão sintetizadas as principais fontes utilizadas pelos 
professores para elaboração das aulas.

Tabela 12 – Principais fontes utilizadas para elaboração das aulas pelos professores  
                     das disciplinas de Psicologia nos Cursos de Magistério (continua)

Principais fontes utilizadas para
 elaborar as aulas

Ano

2000 2006 2015

Proposta Curricular do Estado de SC
Livros
Revistas especializadas
Internet
Necessidades apontadas pelos alunos
Livro didático
Vídeo
Conversas com professores
Reportagens
Materiais de outras áreas
Plano anual da escola

2
3
2
–
1
–
1
1
1
–
–

8
6
4
4
4
3
3
3
2
2
1

6
5
3
6
3
1
3
–
2
–
–
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Principais fontes utilizadas para
 elaborar as aulas

Ano

2000 2006 2015

Jornais
Entrevistas
Depoimentos
Documentos sobre infância e educação no Brasil
Materiais do Curso de Magistério
LDB

–
–
–
–
1
–

1
1
1
1
–
–

–
–
–
1
–
1

Fonte: Elaborada pelas autoras. 
Nota: Sinal convencional utilizado: 
          – Dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento. 

É relevante mencionar que todos os professores que responderam ao 
questionário em 2006 e em 2015 apontaram a Proposta Curricular do Estado de 
Santa Catarina como principal fonte utilizada para a elaboração de suas aulas. 
No estudo realizado em 2000, verificou-se que a Proposta foi mencionada 
por apenas 33,3% dos professores, o que indica um maior conhecimento do 
documento nos últimos anos. 

A internet, que sequer era mencionada no levantamento feito em 2000, 
também recebeu destaque em 2006, atualmente figurando lado a lado com 
a Proposta Curricular, com menção por parte de todos os professores. Os 
professores entrevistados em 2015 afirmaram fazer uso da busca livre (sites 
de busca), além de pesquisarem em sites de Educação, no portal SciELO 
(Scientific Electronic Library Online) e mesmo em sites de vídeos (como o 
YouTube). Pela primeira vez, na pesquisa de 2015, um professor trouxe à 
discussão o uso da LDB em seu planejamento. 

A Proposta Curricular do Estado de Santa Catarina também figurou 
no ano de 2006 entre os principais referenciais que norteiam a escolha da 
bibliografia utilizada (mencionada por 62,5% dos professores). No ano de 
2000, este documento não foi referido quando se questionou sobre este item; 
embora com menos expressão com relação aos outros itens, foi mencionada 
por 66,6% dos professores em 2015, como indica a Tabela 13.
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Tabela 13 – Principais aspectos que nortearam a escolha da bibliografia utilizada pelos
                    professores das disciplinas de Psicologia nos cursos de Magistério

Principais aspectos que nortearam a escolha da 
bibliografia utilizada

Ano

2000(1) 2006 2015

Proposta Curricular do Estado de SC
Pesquisa bibliográfica
Indicações de colegas e outros professores 
Sites da internet
Leituras realizadas
Livros
Revistas
Materiais de cursos/palestras
De acordo com as situações e seu conhecimento

***
–

***
–
–

***
***
***
***

5
5
3
2
1
–
–
–
–

4
6
3
4
–
–
–
2
–

Fonte: Elaborada pelas autoras. 
Notas: (1) Não foi possível resgatar o percentual de professores que apontou os aspectos
             em questão, contudo, informações do relatório referem os mesmos como os
             principais apontados naquela ocasião.
          Sinais convencionais utilizados:  
          – Dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento. 
          *** Dado numérico não disponível. 

Na Tabela 14, apresentam-se os principais instrumentos de avaliação da 
aprendizagem utilizados pelos professores.

Tabela 14 – Instrumentos de avaliação da aprendizagem utilizados pelos professores    
                    das disciplinas de Psicologia nos cursos de Magistério (continua)

Instrumentos de avaliação 
de aprendizagem

Ano

2000 2006 2015

Trabalhos individuais
Trabalhos em grupo
Pesquisa
Apresentação de trabalho
Auto avaliação
Provas
Produção de textos
Participação em classe

3
3
1
3
1
2
2
–

7
7
6
6
6
5
5
5

5
6
–
6
3
–
5
5
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Instrumentos de avaliação 
de aprendizagem

Ano

2000 2006 2015

Frequência às aulas
Produção de resenhas
Relatório sobre vídeo assistido
Participação em debates
Sínteses compreensivas
Análises críticas
Questionário com consulta
Conteúdo em dia

1
1
1
1
–
–
1
–

4
4
3
3
1
1
–
–

4
–
1
4
–
–
–
1

Fonte: Elaborada pelas autoras. 
Nota: Sinal convencional utilizado: 
           – Dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento. 

Observa-se que alguns instrumentos são utilizados pelos professores em 
todo o período considerado, especialmente os trabalhos, os quais costumam se 
efetivar nas modalidades individual e em grupo, muitas vezes também sendo 
avaliada sua apresentação.  O uso de provas está presente nos anos anteriores, 
mas não foi mencionado em 2015.

Quando indagados sobre os objetivos da avaliação da aprendizagem, os 
levantamentos de 2006 e 2015 evidenciaram que os professores a empregam, 
sobretudo, no sentido de observarem se os objetivos delineados para a disciplina 
foram alcançados (75% em 2006 e 66,6% em 2015), bem como para auxiliar os 
alunos a identificarem suas próprias necessidades de aprendizagem (66,6% em 
2015).  Em 2006, por meio da avaliação, também verificavam a necessidade de 
realização de mudanças em seu próprio planejamento. Em 2015, uma boa parte 
dos professores (40%) indicou a importância da avaliação para dimensionar os 
aspectos positivos da própria prática e permitir o replanejamento.

Para finalizar, consideramos importante indicar o modo como os 
professores percebem a importância da Psicologia na formação dos alunos dos 
cursos de Magistério, conforme apresentado no Quadro 2. 
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Quadro 2 – Contribuições da Psicologia à formação docente, segundo o ponto de vista 
                   dos professores das disciplinas de Psicologia nos cursos de Magistério

2000 2006 2015

-.Compreensão de novas 
teorias de aprendizagem e 
desenvolvimento;
-.Conhecimento e respeito 
à diversidade humana;
-.Reflexão acerca de 
questões cotidianas do 
comportamento.

-.Contribuição quanto ao 
conhecimento de formas e 
teorias de aprendizagem;
-.Maior compreensão dos 
educandos;
-.Imprescindibilidade da 
perspectiva multidisci-
plinar.

-.Compreender como o 
sujeito aprende;
-.Compreender o sujeito 
em relação;
-.Conhecimento sobre 
desenvolvimento infantil;
- Formação pessoal;
-.Contribuir com o 
mundo;
-.Base teórica da consti-
tuição do ser humano;
-.Preparar para concursos.

Fonte: Elaborado pelas autoras.

Segundo os professores, a Psicologia pode contribuir para a formação 
docente ao possibilitar a compreensão das teorias de aprendizagem e 
desenvolvimento. Esta é uma perspectiva que se faz presente em todos os 
anos, mesmo que formulada de diferentes maneiras. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O panorama de atuação docente na disciplina de Psicologia da Educação 
dos cursos de Magistério da região metropolitana de Florianópolis, pelo período 
de vinte anos, a partir de 1995, evidencia o quanto esta modalidade de formação 
de professores é ainda significativa na região, apesar das transformações deste 
cenário: por um lado, a diminuição do número de instituições que oferecem o 
curso de Magistério; por outro, o aumento de turmas do curso de Magistério 
em algumas escolas que são tradicionais na oferta do curso.

Observa-se ao longo dos anos uma mudança no perfil dos professores 
que lecionam a disciplina de Psicologia da Educação.  Se por um período 
figurou o psicólogo na prática docente, agora ele se ausentou, dando lugar 
aos professores efetivos, mais velhos, mais experientes e com nível de 
formação acadêmica mais elevado.  Além disso, cada vez mais os profissionais 
apresentam mais de uma formação e, por consequência, têm acumulado 
práticas profissionais não somente voltadas à docência ou mesmo ao cenário 
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escolar. Este perfil atual favorece que os docentes se identifiquem com os 
conteúdos da disciplina e se reconheçam como habilitados para esta prática. 
Todavia, as condições de trabalho parecem não acompanhar este quadro de 
qualificação profissional, sendo descritas como carente em recursos materiais 
para lecionar e de remuneração baixa. 

Os alunos, cada vez mais, são apontados como detentores de uma 
formação de base frágil, com dificuldades na compreensão do conteúdo, o que 
implica a necessidade de atrelar de forma mais estreita os conceitos teóricos à 
futura prática profissional. Para isso, os avanços tecnológicos dos últimos anos 
também têm prestado sua contribuição, tornando mais acessíveis os conteúdos 
e as aulas mais ilustradas, pelos novos recursos.

Cabe ressaltar que a prática docente, mais recentemente, vem se 
distanciando da infância, com diminuição da atuação na Educação Infantil e 
Ensino Fundamental, fazendo-se mais predominante entre os ensinos Médio, 
Técnico e Superior. O quadro atual traz uma interrogação sobre os possíveis 
efeitos desta questão, uma vez que, na pesquisa em 2006, foi identificada de 
forma positiva a larga experiência dos professores na Educação Infantil e Anos 
Iniciais da escolarização:

Se, por um lado, os profissionais de Psicologia possuem 
uma formação mais aprofundada nos temas específicos 
à área, realizando uma leitura do desenvolvimento do 
processo psíquico desse sujeito com maior propriedade, 
relacionando-o aos processos pedagógicos; os 
profissionais com outras formações também alçam mão 
dos conhecimentos obtidos em sua área de conhecimento 
para explicar a criança e a infância. Nesse caso, é a 
riqueza da prática na atuação junto aos anos iniciais da 
educação básica que se destaca, pois as necessidades 
de formação desse futuro professor são pensadas tendo 
por base a realidade dos níveis de ensino para os quais 
os alunos dos Cursos de Magistério irão lecionar. 
(OLIVEIRA, 2008, p. 154).

Fica a expectativa de que a Proposta Curricular do Estado contribua 
com o preenchimento desta lacuna, dado o expressivo papel que desempenhou 
em todo este período na prática dos professores de Psicologia da Educação, 
assumindo lugar de destaque em seu planejamento, bem como na escolha das 
bibliografias que conduziram a disciplina. 
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As contribuições da Psicologia à formação dos professores foram 
destacadas pelos docentes, no sentido de favorecerem à compreensão das 
teorias de aprendizagem e desenvolvimento, aspectos que tradicionalmente 
têm sido reconhecidos e atribuídos à disciplina. 

REFERÊNCIAS

CARVALHO, D. C. de.  O psicólogo e a formação de professores: uma 
proposta de estágio em licenciatura de Psicologia.  In: DIAS, M. F. S.; SOUZA, 
S. C.; SEARA, I. C. Formação de professores: experiências e reflexões. 
Florianópolis: Letras Contemporâneas, 2006. v. 1, p. 102-112. 

OLIVEIRA, A. B.; CARVALHO, D. C.; SILVA, M. G. S. Ensino de Psicologia 
na Formação de Professores em Nível Médio na Região Metropolitana de 
Florianópolis/SC. In: ENCONTRO NACIONAL DE DIDÁTICA E PRÁTICA 
DE ENSINO, 14. Porto Alegre, RS, 27 a 30 de abril de 2008. Anais... Porto 
Alegre: PUC-RS, 2008. v. 1.

CARVALHO, D. C.; OLIVEIRA, A. B.; QUINTEIRO, J.; SERRAO, M. 
I.; SCHLINDWEIN, L. M. Formação humana, formação de professores e 
docência: a idéia de infância em questão. In: ENCONTRO NACIONAL DE 
DIDÁTICA E PRÁTICA DE ENSINO, 15. Belo Horizonte, MG, 20 a 23 de 
abril de 2010. Anais... Belo Horizonte, MG: UFMG, 2010. v. 1. p. 1-15.

OLIVEIRA, A. B.; CARVALHO, D. C.; SILVA, M. da G. S. A pesquisa como 
estratégia didático-metodológica no estágio de licenciatura em Psicologia: 
em foco o ensino de Psicologia na formação de professores. In: SEARA, I. 
C.; DIAS, M. de F. S.; OSTETTO, L. E.; CASSIANI, S. (Orgs.). Práticas 
pedagógicas e estágios: diálogos com a cultura escolar. 1. ed. Florianópolis: 
Letras Contemporâneas, 2008. v. 1, p. 71-83.

OLIVEIRA, A. B. de. Criança e infância nas disciplinas de psicologia dos 
cursos de magistério: um estudo na Rede Estadual de Educação da Região 
Metropolitana de Florianópolis. 2008. 217f. Dissertação (Mestrado em 
Educação) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2008.



151

OLIVEIRA, A. B. de; COSTA, E.; SILVA, J. de A.; MARTINS, T. C. O.  O 
ensino de Psicologia nos cursos de magistério na região da grande Florianópolis.  
Relatório de estágio em licenciatura.  Florianópolis: UFSC, 2000.

SANTA CATARINA. Secretaria de Estado da Educação e do Desporto.  
Proposta Curricular de Santa Catarina: Educação Infantil, Ensino 
Fundamental e Médio: Formação docente para Educação Infantil e Séries 
Iniciais.  Florianópolis: COGEN, 1998.

SANTA CATARINA, Secretaria de Estado da Educação.  Proposta Curricular 
de Santa Catarina:  Estudos temáticos.  Florianópolis:  IOESC, 2005.

SANTA CATARINA. Secretaria de Estado da Educação, Ciência e Tecnologia.  
Curso de Magistério.  Florianópolis, 2006. Disponível em:  <https://bit.
ly/2uAxmvA>.  Acesso: 12 nov. 2017.

SANTA CATARINA. Secretaria de Estado da Educação.  Orientações para 
organização e funcionamento das unidades escolares de Educação Básica 
e Profissional da rede pública estadual – 2011.  Florianópolis, dez. 2010.



152

VIVENCIANDO AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DE UM 
PROFESSOR E SUAS NECESSIDADES NO COTIDIANO 

DA PROFISSÃO

Ramirez Espindola

Nesse texto teço reflexões sobre a relação entre minha prática pedagógica 
como professor, as muitas necessidades e dúvidas didáticas que tive na minha 
trajetória e as dificuldades de ter um acompanhamento qualificado que me 
possibilitasse olhar com mais embasamento o meu exercício profissional. 

Atuo na carreira do magistério da rede pública de Santa Catarina há mais 
de vinte e nove anos. Comecei minha trajetória profissional como professor 
no curso do Magistério, no município de São Bonifácio, uma comunidade 
formada exclusivamente por descendentes de alemães que mal falavam o 
português. Para chegar até o município, tinha que subir uma serra. Levava 
quatro horas de viagem de Florianópolis. Eu era um jovem recém-formado em 
Pedagogia, idealista e vivi a experiência que fundou a minha busca por querer 
ser um profissional interessado e comprometido com o meu fazer pedagógico. 
Durante o período de docência, questionava-me se realmente estava fazendo o 
certo. Afinal, eu estava formando novas professoras. Ficava refletindo sobre a 
relação entre teoria e prática e vivenciei momentos de angústia, pois precisava 
de orientação pedagógica e não tinha onde buscar. A organização da escola não 
favorecia o encontro entre professores e também não havia uma biblioteca que 
disponibilizasse livros didáticos. E as universidades ficavam a quilômetros 
de distância! Minha fonte de pesquisa era quase que exclusivamente o que 
aprendi na graduação.   

Nas reflexões pedagógicas que desenvolvia, percebia a necessidade 
de ter uma experiência mais concreta como professor do Ensino Primário. 
Nesse sentido, tomei a decisão de deixar de atuar como professor no curso 
de Magistério, saí de São Bonifácio e fui para Florianópolis trabalhar como 
professor no Ensino Primário. Essa experiência possibilitou-me vivenciar 
a relação entre ensino e aprendizagem no então chamado Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental. Esta caminhada também foi muito solitária. Embora 
estivesse próximo das universidades, as universidades não estavam próximas 
de mim!
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Os professores, para buscarem mais aperfeiçoamento profissional e 
qualificação, para além dos poucos cursos de formação continuada oferecidos 
pela Secretaria de Educação, tinham que arcar com todos os desafios dessa 
busca.  

Depois de oito anos atuando como professor primário, senti que 
estava mais bem preparado para formar futuras professoras.  Então, retornei 
ao curso de Magistério. No decorrer das aulas, percebi que havia alcançado 
uma maturidade nas discussões e reflexões acerca das relações possíveis para 
interpretar a realidade pedagógica. 

Olhando essas memórias, relembrando momentos de solidão e de 
carência teórica, de fórum de debates, e a própria ausência do poder público 
na qualificação de seus profissionais, vejo a relevância de projetos como o 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid). Esta é 
uma ação da Política Nacional de Formação de Professores do Ministério da 
Educação (MEC).

O Pibid, como mais um projeto de aproximação da universidade com 
as escolas públicas, contempla tanto o contato direto do futuro profissional 
com o mundo do trabalho quanto engendra no cotidiano da escola uma maior 
participação e conhecimento acerca do fazer pedagógico. Nessa parceria entre 
as universidades e as escolas públicas, ambas as instituições aprendem muito.

O Pibid tem oportunizado que pesquisas sobre o universo escolar 
sejam realizadas com mais frequência, principalmente a pesquisa etnográfica. 
Graduandos e professores estão mergulhados no cotidiano da escola, coletando 
e interpretando dados, a fim de melhorar a qualificação na formação.

Na escola onde atuo, nas reuniões realizadas com professores de algumas 
disciplinas do curso do Magistério, com o apoio do Pibid, foi lançada a ideia 
de fazer um trabalho menos fragmentado, contemplando os conhecimentos 
de modo interdisciplinar. Constatou-se que algumas disciplinas estavam 
repetindo o mesmo tema em sala de aula. Observou-se também, nas discussões, 
que alguns professores estavam contemplando visões diferenciadas acerca da 
Proposta Curricular de Santa Catarina, o documento que deveria orientar as 
decisões pedagógicas.

 Nos encontros foram disponibilizados pela coordenadora do Pibid 
Psicologia vários textos para leitura, discussões e reflexões. Dessa forma, 
tínhamos acesso a bibliografias e pesquisas mais recentes. 
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 O objetivo dos primeiros encontros foi o debate sobre a fundamentação 
teórica da Proposta Curricular, que tem por base a Teoria Histórico-Cultural. 
Isso permitiu que o corpo docente do Magistério compartilhasse a mesma 
concepção de educação prevista pela Proposta Curricular de Santa Catarina.

A avaliação das alunas do curso de Magistério evidenciou que, depois 
da atuação do Pibid Psicologia, os professores passaram a articular melhor 
os conhecimentos, os conteúdos não se repetiam e a bibliografia estudada era 
mediada pelas várias áreas do conhecimento.

Os professores do Curso do Magistério da escola organizam todo ano a 
“Semana do Magistério”. É um evento de formação, desenvolvido por meio de 
oficinas, com duração de vinte horas e que conta com a participação das alunas 
dos cursos de Magistério da região da Grande Florianópolis, de graduandos das 
licenciaturas das universidades e de professores das redes pública e privada de 
ensino. O Pibid Psicologia foi um dos apoiadores para a realização do evento 
nos últimos anos.  Os bolsistas ajudaram na organização, nos contatos com os 
docentes das oficinas, na certificação. Enfim, é um projeto de parceria! 

Observei que, no Pibid, é possível a atuação do graduando em qualquer 
fase do curso, e isso oportuniza a ele experimentar a docência desde o início e 
assim decidir se quer seguir ou não a licenciatura. 

A atuação dos bolsistas do Pibid também tem proporcionado para as 
alunas do Magistério uma bagagem maior de conhecimentos, que contribui em 
seu desempenho nos concursos públicos da área educacional, dando-lhes mais 
competência profissional e uma compreensão mais apurada sobre a relação 
entre teoria e prática.

As universidades e as escolas públicas necessitam e se retroalimentam 
das parcerias, para que possam oferecer uma educação com qualidade e mais 
humanizada. 

Para concluir, posso dizer que a aventura pedagógica nesses últimos anos 
não tem mais acontecido de forma tão isolada e solitária. Algumas parcerias 
como o Pibid se mostraram possíveis e alcançaram resultados positivos!
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AS TRANSFORMAÇÕES DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO EM 
SABER ESCOLAR: UM DESAFIO PARA O PROFESSOR DE PSICO-

LOGIA

Diana Carvalho de Carvalho
Daíse Ondina de Campos

INTRODUÇÃO

Entre os desafios da formação e atuação docentes, um dos principais 
pode ser assim formulado: compreender as transformações que sofrem os 
conhecimentos das diferentes áreas do saber desde o seu campo científico até 
o contexto da sala de aula. Teóricos do currículo e da didática tematizam essa 
questão e evidenciam sua complexidade, chamando a atenção para o conceito 
de transposição didática1 (FORQUIN, 1992; PERRENOUD, 1993).

Ao discutir a relação entre saberes escolares, imperativos didáticos e 
dinâmicas sociais, Jean-Claude Forquin (1992, p. 32-33) destaca que:

A educação escolar não se limita a fazer uma seleção 
entre os saberes e os materiais culturais disponíveis num 
dado momento numa sociedade. Ela deve também, a fim 
de torná-los efetivamente transmissíveis, efetivamente 
assimiláveis para as jovens gerações, se entregar a um 
imenso trabalho de reorganização, de reestruturação, 
de “transposição didática”. É que a ciência do erudito 
não é diretamente comunicável ao aluno, tanto quanto a 
obra do escritor ou o pensamento do teórico. É preciso 
a intercessão de dispositivos mediadores, a longa 
paciência de aprendizagens metódicas e que nunca 
deixam de dispensar as muletas do didatismo.

1 Forquin (1992) atribui o conceito de “transposição didática” a Michel Verret, que, 
em 1975, articulou os termos transposição e didática em sua tese de doutorado. Neste 
trabalho, elaborou um estudo sociológico relativo à distribuição do tempo das atividades 
escolares e dos saberes presentes neste contexto. Posteriormente, o matemático francês 
Yves Chevallard apropriou-se do conceito de transposição didática cunhado por Verret. 
Em 1985, Chevallard publicou o livro La Tranposition Didactique, em que reelaborou 
o conceito de transposição didática atribuindo a este um enfoque pedagógico, diferindo 
da concepção sociológica conferida por Verret. Assim, a transposição didática é 
compreendida por Chevallard como o processo que transforma um objeto de saber 
a ensinar em um objeto de ensino. Para maiores informações sobre esse conceito, 
consultar Chevallard (1991).
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Ao discutir o conceito de transposição didática, Philippe Perrenoud 
(1993, p. 25) explicita as transformações a que são submetidos os saberes 
escolares. São suas palavras:

A escola submete os saberes e, de uma maneira geral, as 
práticas e as culturas, a um conjunto de transformações 
para os tornar ensináveis. Podem distinguir-se três fases:
- dos saberes doutos ou sociais aos saberes a ensinar (ou, 
de uma forma mais geral, da cultura extra-escolar ao 
curriculum formal);
- dos saberes a ensinar aos saberes ensinados (ou do 
curriculum formal ao curriculum real);
- dos saberes ensinados aos saberes adquiridos (ou do 
curriculum real à aprendizagem efectiva dos alunos)
[sic].

As discussões atuais sobre currículo corroboram a ideia de que é 
preciso compreender os vários níveis de transformações a que está submetido 
o saber escolar. Entendendo o currículo como uma confluência de práticas que 
envolvem dimensões políticas, administrativas, pedagógicas e de produção 
de materiais institucionais, Gimeno Sacristán (1998, p. 105) detalha os seus 
diferentes níveis de transformação, a saber: o currículo prescrito, o currículo 
apresentado aos professores, o currículo modelado pelos professores, o 
currículo em ação, o currículo realizado e o currículo avaliado. Todas essas 
dimensões devem ser entendidas com base nos campos econômico, político, 
social, cultural e administrativo de cada sociedade, que têm inter-relações 
recíprocas e circulares entre si. 

Ao mesmo tempo em que evidencia a relativa autonomia do professor 
diante das prescrições a que o currículo está submetido, o autor destaca a 
importância da sua ação na realização prática do currículo:

O professor é um agente ativo muito decisivo 
na concretização dos conteúdos e significados 
dos currículos, moldando a partir de sua cultura 
profissional qualquer proposta que lhe é feita, seja 
através da prescrição administrativa, seja do currículo 
elaborado pelos materiais, guias, livros-texto, etc. 
Independentemente do papel que consideremos que 
ele há de ter nesse processo de planejar a prática, de 
fato é um “tradutor” que intervém na configuração dos 
significados das propostas curriculares, O plano que os 
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professores fazem do ensino, ou o que entendemos por 
programação, é um momento de especial significado 
nessa programação.
Os professores podem atuar em nível individual ou 
como grupo que organiza conjuntamente o ensino. 
A organização social do trabalho docente terá 
consequências importantes para a prática (SACRISTÁN, 
1998, p. 105).

Nessa perspectiva, o planejamento de ensino é reconhecido como 
uma função central do trabalho docente: permite ao professor construir uma 
racionalidade capaz de pensar a prática antes de realizá-la, evidenciando a 
intencionalidade aí presente, característica de sua ação. 

Manoel Oriosvaldo de Moura (2001, 2010), com base nos pressupostos da 
Teoria Histórico-Cultural, tematiza as atividades de ensino e de aprendizagem, 
buscando compreender a organização do ensino e as relações estabelecidas 
pelos sujeitos em atividade. O autor sublinha a importância da ação docente 
nesse processo e assim caracteriza a natureza da atividade de ensino:

A natureza particular da atividade de ensino, que é a 
máxima sofisticação humana inventada para possibilitar 
a inclusão dos novos membros de um agrupamento social 
em seu coletivo, dará a dimensão da responsabilidade 
dos que fazem a escola como espaço de aprendizagem 
e apropriação da cultura humana elaborada, bem como 
do modo de prover os indivíduos, metodologicamente, 
de formas de apropriação e criação de ferramentas 
simbólicas para o desenvolvimento pleno de suas 
potencialidades (MOURA, 2010, p. 82).

O autor reafirma o importante papel do ensino no desenvolvimento das 
funções psicológicas superiores, em especial na estruturação do pensamento 
teórico, o que acontece no decorrer dos processos de apropriação, pelos 
estudantes, dos conceitos impregnados da experiência histórica da humanidade. 
Moura (2010, p. 161-162) entende que a organização do ensino é caracterizada 
pelos seguintes elementos:

- compreensão da essência coletiva da atividade humana; 
- percepção de que o homem aprende com todos os 
sentidos e que se torna homem ao compartilhar com os 
outros sentidos e significados;
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- concepção de que o conhecimento é historicamente 
construído e, portanto, está sendo feito e refeito a todo 
o momento;
- compreensão de que a organização do ensino exige, 
não por questões burocráticas e administrativas, o 
planejamento da atividade de ensino, o registro e a 
sua avaliação, mas sim por estes serem ingredientes 
imprescindíveis para uma atividade educativa 
direcionada ao desenvolvimento significativo dos 
indivíduos;
- compreensão da necessidade de o professor se colocar 
em um movimento crítico de busca pelo sentido para a 
sua atividade docente.

Foram os pressupostos teórico-metodológicos desenvolvidos até aqui 
que orientaram o estudo, os debates e as atividades realizadas no âmbito do 
Projeto de Iniciação à Docência (Pibid), vinculadas ao curso de licenciatura 
em Psicologia (Pibid/Psicologia) da Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC). O projeto foi desenvolvido no âmbito do curso de Magistério da 
Escola Estadual Básica Prof. Aníbal Nunes Pires, cidade de Florianópolis, de 
agosto de 2010 a fevereiro de 2018. 

Dentre as principais atividades realizadas pelos estudantes da 
licenciatura ao longo dos sete anos de existência do projeto na escola, 
destacamos as seguintes:

• Conhecimento da realidade escolar mediante a participação em 
atividades diversas e acompanhamento dos projetos existentes na 
escola;
• Participação em reuniões sistemáticas de orientação/supervisão 
com os(as) supervisores(as) das escolas e com as coordenadoras da 
universidade; 
• Elaboração do plano de ensino das disciplinas de Psicologia da 
Educação dos 3° e 4° anos do curso de Magistério, avaliação do 
planejamento realizado e replanejamento;
• Estudos sistemáticos sobre as temáticas que integram o programa das 
disciplinas de Psicologia no curso de Magistério;
• Docência de temas previstos no planejamento;
• Elaboração de material didático para as aulas;
• Organização e alimentação de um blog como uma das estratégias de 
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ensino das disciplinas;
• Organização de seminários temáticos para divulgação do projeto e 
apresentação dos resultados para os estudantes do curso de licenciatura 
da UFSC.

O conjunto das atividades desenvolvidas teve por objetivo problematizar 
a ideia corrente no senso comum de que o ensino de uma disciplina se limita 
apenas às horas de trabalho efetivadas na sala de aula. Ao contrário, o trabalho 
docente envolve uma multiplicidade de ações que se realizam simultaneamente 
e que têm naturezas diversas, das quais podemos destacar: conhecimento da 
realidade escolar, do currículo do curso em que a disciplina se insere e do 
grupo de estudantes; o contato com professores de outras disciplinas visando 
à organização coletiva, para enfrentar os desafios da realidade escolar; o 
aprofundamento teórico sobre os conteúdos a serem ensinados; a busca pelas 
melhores alternativas metodológicas, para exercitar o ensino e avaliar a 
aprendizagem dos estudantes; a clareza e o compromisso de pensar a função 
social que as diferentes disciplinas possuem para compor o processo formativo 
dos estudantes.

O planejamento coletivo foi um aspecto central nas atividades 
realizadas, sendo o palco de sua realização as reuniões regulares entre 
docentes e estudantes. Nessas reuniões, colocava-se em debate a diversidade 
das experiências e conhecimentos de estudantes universitários, em diferentes 
momentos de formação, que traziam as contribuições das teorias psicológicas, 
com a larga experiência dos professores da escola, que apresentavam a 
realidade do curso e explicitavam as características da atuação do professor da 
Educação Infantil e dos Anos Iniciais da escolarização, profissional formado 
pelo curso de Magistério. Um debate que se mostrou extremamente rico e 
formativo para todos e que se materializou em projetos de ensino executados. 

Apresentamos, a seguir, duas experiências de ensino que permitem 
vislumbrar o modo como os desafios da organização da atividade de ensino 
foram enfrentados pelos professores e estudantes: um projeto de ensino 
integrado e a elaboração do plano de ensino da disciplina de Psicologia da 
Educação. Essas experiências são narradas do ponto de vista das professoras 
que orientavam o trabalho: a supervisora da escola e a coordenadora do projeto 
no âmbito da UFSC, que tinham como tarefa principal contribuir efetivamente 
para a formação dos futuros professores de Psicologia.



160

EXPERIÊNCIAS DE ENSINO EM PSICOLOGIA

Mesmo com a definição, na Lei de Diretrizes de Bases da Educação 
(LDB), Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, de que a formação do 
profissional para a Educação Infantil e Anos Iniciais deva ser em nível 
superior, o Estado de Santa Catarina manteve como política a oferta do curso 
de Magistério como profissionalizante e complementar ao Ensino Médio 
(OLIVEIRA, 2008). Segundo informações da Secretaria de Educação do 
Estado (SED/SC), a oferta regular do curso de Magistério na Escola Estadual 
Básica Prof. Aníbal Nunes Pires acontece desde 1985, com formação somente 
para professores de 1ª a 4ª série. Em 1996, essa composição passou a abranger 
professores da Educação Infantil à 4ª série. 

Os registros da escola indicam que o curso começou com 2 turmas (uma 
diurna e outra noturno), em 1985.   Atualmente, a escola atende a um total de 
8 turmas entre 3º e 4º anos, com 203 alunos(as) matriculados(as), nos períodos 
matutino e noturno. O aumento pela procura do curso por parte da comunidade 
escolar nos últimos anos deveu-se, principalmente, à grande campanha de 
divulgação do curso feita pelo corpo docente efetivo do Magistério nas escolas 
próximas e, também, pela luta incessante de reafirmar a importância do curso e 
sua significativa contribuição no processo formativo dos professores.

Entre os(as) estudantes que frequentam o curso de Magistério, existe 
uma variedade muito grande de motivos que os(as) levam a procurar tal 
formação, dos quais podemos destacar: a possibilidade de encontrar um 
emprego com mais facilidade, o desejo de voltar a estudar depois de muitos 
anos, a possibilidade de fazer um curso profissionalizante gratuito, a vontade 
de contribuir para a melhoria da educação no Brasil, a compreensão da 
importância da educação para a transformação da realidade posta e o amor que 
têm pelas crianças. Essa variedade de motivos se reflete na amplitude da faixa 
etária atendida, que vai dos 18 anos aos 60 anos.   

Nos dois anos de formação específica para atuação como professor 
da Educação Infantil e Anos Iniciais (3º e 4º anos), o currículo do curso é 
composto por disciplinas da área de Fundamentos da Educação, tais como 
Sociologia, História, Filosofia e Psicologia da Educação. Constam do currículo 
disciplinas que têm por objetivo instrumentalizar a atuação do professor, tais 
como: Organização e Legislação Educacional, Didática da Educação Infantil, 
Didática das séries iniciais, Fundamentos Teórico-Metodológicos do Ensino 
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das diversas áreas de conhecimento (Alfabetização e Letramento, Português e 
Literatura Infantil, Matemática, Geografia, História, Ciências, Arte) e Estágios 
na Educação Infantil e Anos Iniciais. Educação e Infância, Educação Especial 
e Libras (Linguagem Brasileira de Sinais) completam o currículo do curso.

A atuação dos bolsistas do Pibid Psicologia ocorreu nas disciplinas de 
Psicologia ministradas nos 3° e 4° anos do curso de Magistério, com carga 
horária de 2 horas/aula semanais no 3º ano e 1 hora/aula semanal no 4º ano. 

As questões que orientaram o planejamento de ensino e as decisões 
pedagógicas foram formuladas pelas professoras e estudantes no planejamento 
coletivo e podem ser assim sintetizadas:

 Como transformar o conhecimento da ciência psicológica 
(especialmente as teorias de aprendizagem e desenvolvimento) em 
conteúdo escolar, de modo a propiciar que os estudantes do Magistério 
conseguissem se apropriar e operar com os conceitos na sua realidade?
 Como contribuir para que o estudante do Magistério compreendesse 
melhor a criança como o sujeito concreto que ele tem diante de si, 
que traz sua história de vida e aprendizado para a sala de aula, e não a 
criança idealizada pelos livros, mídia e teorias? 
 Como estabelecer a interlocução da Psicologia com as outras 
disciplinas que também formam o professor dos Anos Iniciais, para 
além de uma relação meramente instrumental? 

Estabelecer interlocução entre os professores da disciplina de Psicologia2 

com os demais professores das disciplinas que integravam o currículo do curso 
foi uma das preocupações constantes e se efetivou por meio de entrevistas 
realizadas pelos bolsistas com diversos docentes, para conhecimento dos 
conteúdos ministrados em suas disciplinas. Entre outros aspectos, essas 
entrevistas visavam discutir a proposta de realização de projetos de ensino 
integrados entre diferentes disciplinas. A interlocução alcançou melhores 
resultados com as disciplinas de Didática, Educação e Infância, Fundamentos 
Teórico-Metodológicos do Ensino – Alfabetização e Letramento e também 
com os estágios da Educação Infantil e Anos Iniciais, até porque os professores 

2 Durante os sete anos de funcionamento do Pibid Psicologia na escola, a disciplina 
de Psicologia da Educação foi ministrada por dois professores efetivos, durante a 
maior parte do tempo. Professores substitutos atuaram em situações pontuais, como 
na ocasião de licença-prêmio ou licença de formação dos professores efetivos. Esse 
aspecto foi fundamental para garantir a continuidade do trabalho realizado.
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que ministravam as disciplinas de Psicologia muitas vezes também atuavam 
ou já haviam atuado nessas outras. 

As reuniões que aconteciam regularmente entre os bolsistas de iniciação 
à docência e os supervisores da universidade e da escola foram o espaço 
privilegiado para a elaboração dos projetos integrados de ensino, de forma 
coletiva.

A seguir, apresentamos o projeto integrado de ensino que teve como 
tema os jogos e brincadeiras, envolvendo as disciplinas de Psicologia, Didática 
dos Anos Iniciais e estágios da Educação Infantil e dos Anos Iniciais. 

O projeto de ensino procurou destacar a importância dessas atividades 
para o processo de aprendizagem e o desenvolvimento da criança, assim 
como para o trabalho do professor da Educação Infantil e dos Anos Iniciais 
do Ensino Fundamental. A justificativa, os objetivos e seus pressupostos 
orientadores foram objeto de discussão nas reuniões, fundamentados nos 
autores apresentados inicialmente neste texto e nos teóricos indicados na 
Proposta Curricular do Estado de Santa Catarina (SANTA CATARINA, 1998, 
2005). 

PROJETO JOGOS E BRINCADEIRAS
Justificativa:
A brincadeira é uma atividade que insere a criança no 
mundo em que vive, ou seja, na sua cultura. Isto faz 
com que ela se aproprie de valores, regras, artefatos 
e linguagens produzidos ao longo da história pela 
humanidade.  Neste sentido, torna-se necessário entender 
sua importância e como ela interfere no processo de 
aprendizagem e desenvolvimento da criança, haja vista a 
forma como ao longo da história a sociedade a concebeu.
Na perspectiva da Psicologia histórico-cultural, que tem 
como seus principais representantes Vigotski e Wallon, 
a criança é vista como um ser histórico e social que 
se constitui na relação com o outro e com a cultura. 
Nessa perspectiva, a brincadeira tem papel primordial 
no processo de aprendizagem e desenvolvimento 
da criança e precisa ser entendida pelo professor da 
educação infantil e dos anos iniciais como uma atividade 
intencional e sistemática.
Em muitas situações, a brincadeira é entendida pelo 
professor da educação infantil como um momento de 
“descanso” para ele, em que as crianças interagem apenas 
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entre si, sem sua intervenção. Já a partir do primeiro ano 
da escola, a brincadeira tende a ser compreendida como 
um espaço supérfluo na rotina escolar, sendo confinada 
apenas ao recreio, já que é voz corrente nos corredores 
escolares a ideia de que quando a criança chega na escola 
“agora terminou a brincadeira, é hora de aprender!”
A análise desse tema a partir dos referenciais de diferentes 
disciplinas do curso de Magistério busca contribuir para 
que o futuro professor amplie seu repertório pedagógico 
e tenha uma melhor compreensão da criança que está 
diante de si.
Objetivos:
Geral:
1. Envolver as disciplinas de Psicologia da Educação, 
Didática dos Anos Iniciais e Estágios da Educação 
infantil e Anos Iniciais na discussão sobre a importância 
da fundamentação teórica, na perspectiva histórico-
cultural em Psicologia, dos jogos e brincadeira no 
processo de aprendizagem e desenvolvimento da criança 
e para o trabalho do professor;
2. Contribuir para a formação dos estudantes, integrantes 
do PIBID, ao proporcionar a participação em um projeto 
de formação integrado como um exercício para a 
realização de ações interdisciplinares, buscando superar 
uma formação pautada na compartimentalização do 
conhecimento, bem como a compreensão e articulação 
do currículo do curso de Magistério como um todo.
Específicos:
1. Refletir com os professores e estudantes do curso de 
Magistério sobre a função do professor e da escola na 
formação humana, com base na perspectiva histórico-
cultural em Psicologia;
2. Propiciar a compreensão e apropriação de saberes 
pelos professores e estudantes na interlocução com 
as contribuições da Psicologia para os processos 
educacionais;
3. Possibilitar a construção de espaços e atividades 
interdisciplinares (aulas, planejamentos, oficinas e 
avaliações) pelos professores das disciplinas envolvidas;
4. Incentivar a reflexão e o planejamento coletivo junto 
aos docentes e estudantes, buscando uma formação 
coerente frente à complexidade da realidade profissional 
que o futuro professor irá se deparar futuramente. 
(CARVALHO; ESPÍNDOLA, 2013).
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Além de resultar em ações pontuais realizadas nas disciplinas ao longo 
do ano, a formulação do projeto de ensino cumpriu a importante função de 
tornar comum aos envolvidos o propósito formativo do curso de Magistério, 
permitindo o estabelecimento de articulação entre a formação teórica ofertada 
pelas disciplinas de Didática e Psicologia da Educação e os desafios da prática 
vivenciada pelos estudantes no estágio da Educação Infantil e dos Anos 
Iniciais. Entendemos que, dessa forma, aproximamo-nos de um dos princípios 
fundamentais da atividade orientadora de ensino, proposta por Moura (2001, 
2010): a articulação entre a teoria e a prática. Nessa direção, propiciamos aos 
estudantes da licenciatura em Psicologia e também aos estudantes do curso de 
Magistério uma formação mais qualificada para o trabalho docente.

A revisão do Programa e a elaboração do plano de ensino da disciplina 
de Psicologia da Educação também foram atividades realizadas de forma 
coletiva nas reuniões regulares do Pibid e propiciaram uma formação efetiva 
para os estudantes da licenciatura em uma das atividades centrais do trabalho 
docente, como vimos anteriormente: o planejamento de ensino. 

O espaço das reuniões permitiu o estudo e a problematização das 
contribuições da Psicologia à formação de professores, considerando que esse 
é um dos campos mais antigos de atuação do psicólogo no âmbito educacional 
no país, tendo a primeira disciplina de Psicologia dos cursos de formação de 
professores em Santa Catarina ocorrido na Escola Normal, datada de 1911 
(SGANDERLA, 2015). Discutir como se deu historicamente esse processo, 
as contribuições que a Psicologia tem oferecido para a formação do professor 
da Educação Infantil e dos Anos Iniciais de escolarização e os desafios atuais 
perante as políticas públicas, tais como o Ensino Fundamental de nove anos, 
que estava sendo implantado à época, foram temas presentes nas discussões.

A ementa da disciplina de Psicologia da Educação no curso de 
Magistério é a seguinte:

A produção do conhecimento psicológico e sua 
relação com a Educação Infantil e Séries Iniciais: o 
ambientalismo e a aprendizagem segundo a corrente 
Behaviorista; o impacto da Gestalt na educação; 
Psicanálise e a educação; a Psicologia Humanista de 
Carl Rogers. O processo de ensino – aprendizagem 
a partir da ótica da psicologia social: a relação entre 
ensino e aprendizagem. A aprendizagem segundo a 
abordagem construtivista - Jean Piaget. A abordagem 
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Histórico-cultural - Vigotski. A linguagem e o 
desenvolvimento da criança (a aprendizagem e a zona 
de desenvolvimento proximal - relação pensamento e 
linguagem). Desenvolvimento infantil e a abordagem 
Histórico-cultural: processos psicológicos elementares; 
processos psicológicos superiores; as esferas da 
personalidade; esfera cognitiva (esfera afetiva; esfera 
conativa). Diferença entre distúrbios e dificuldade de 
aprendizagem. (SANTA CATARINA/SED, 2010).

Essa ementa corresponde às prescrições curriculares indicadas por 
Gimeno Sacristán (1998), o currículo prescrito e o currículo apresentado aos 
professores, materializadas na Proposta Político Pedagógica do Estado de 
Santa Catarina para o Magistério (SANTA CATARINA, 1998,2005), que tem 
como fundamento a Psicologia Soviética e estão presentes nos cadernos de 
Disciplinas Curriculares, Formação Docente de Educação Infantil e Séries 
Iniciais, Temas Multidisciplinares e Estudos Temáticos e no documento 
denominado Diretrizes 3 – Organização da Prática Escolar na Educação 
Básica: Conceitos Científico Essenciais, enviado às escolas em 2001.

A pesquisa realizada por Oliveira (2008) sobre o ensino da disciplina 
de Psicologia da Educação nos cursos de Magistério das escolas da região 
da grande Florianópolis confirma a importância que essa proposta assume na 
orientação da atividade de ensino dos professores.

Em fevereiro de 2011, o programa da disciplina do 3° ano foi reformulado 
com base nas discussões realizadas nas reuniões. O acompanhamento da 
disciplina no ano anterior propiciou que os estudantes do Pibid pudessem 
contribuir para as alterações propostas quanto à escolha dos conteúdos, 
dos procedimentos de ensino, dos materiais didáticos e da avaliação a ser 
realizada com os(as) estudantes do Magistério. Ao longo do ano também 
foram consideradas sugestões dos(as) estudantes do curso de Magistério. 
Em dezembro de 2011 foi feita uma avaliação do trabalho desenvolvido na 
disciplina e, com base nessa avaliação, foi encaminhado o replanejamento do 
plano de ensino para 2012. 

Foi estabelecido o seguinte objetivo geral para a disciplina: 

[...] compreender os fundamentos históricos e 
conceituais da ciência psicológica, bem como reconhecer 
a importância das teorias e suas contribuições no campo 
educacional, visando fundamentar o trabalho docente 
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na educação infantil e nos anos iniciais, especialmente 
em relação aos processos de ensinar e aprender. (EEB 
PROF. ANÍBAL NUNES PIRES, 2012).

Os objetivos específicos formulados foram os seguintes:

- Compreender a criança como sujeito histórico, cultural, 
social e autor dos seus processos de aprendizagem;
- Identificar as principais características dos diferentes 
tipos de conhecimento, em especial do senso comum, 
distinguindo-o do conhecimento científico;
- Conhecer aspectos históricos da ciência psicológica 
e a trajetória das diferentes teorias, identificando 
seus principais conceitos, e buscando favorecer o 
estabelecimento de relações entre as teorias e as questões 
da prática pedagógica; 
- Propiciar a interlocução das teorias psicológicas com 
os desafios da prática docente dos anos iniciais, na 
realidade brasileira:
- A relação do sujeito com a cultura;
 -  A apropriação da linguagem escrita e o desenvolvimento 
do psiquismo;
- A intervenção do professor no processo de ensinar e 
aprender;
- Os diferentes momentos do desenvolvimento;
- Os processos afetivos;
- A evasão, repetência e a queixa escolar. 
(EEB PROF. ANÍBAL NUNES PIRES, 2012).

O conteúdo programático ficou assim definido:

Unidade.I: Contextualização da Psicologia na 
Educação: aspectos históricos e conceituais
1.1 – A criança como objeto/sujeito da ciência 
psicológica X a criança do senso comum;
1.2 – Aspectos históricos da ciência psicológica na 
relação com a educação;
1.3 – Discursos sobre evasão, repetência e dificuldades 
de aprendizagem;
1.4 – Afetividade e relação professor X aluno.
Unidade II: A Psicologia e sua relação com a 
Educação
2.2 – Teorias psicológicas e suas contribuições aos 
processos de ensinar e aprender:
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2.2.1 –  PSICANÁLISE;
2.2.2 –  BEHAVIORISMO; 
2.2.3 –  PIAGET – Teoria Construtivista;
2.2.4 –  WALLON – Princípios Chaves da Teoria;
2.2.5 –  VIGOTSKI – Teoria Histórico-Cultural. 
Unidade III: Algumas contribuições da Psicologia 
para o trabalho de professor na educação infantil e 
séries iniciais
3.1– A importância da brincadeira para o 
desenvolvimento;
3.2 – A apropriação da linguagem escrita;
3.3 – Questões do cotidiano escolar no processo de 
ensinar e aprender. 
(EEB PROF. ANÍBAL NUNES PIRES, 2012).

Os anos seguintes caracterizaram-se pela busca de aperfeiçoar o 
planejamento da disciplina, especialmente quanto à escolha dos procedimentos 
metodológicos de ensino, considerando as palavras de Perrenoud (1993, p. 
25): “Ensinar é, antes de mais, fabricar artesanalmente os saberes, tornando-os 
ensináveis, exercitáveis e passíveis de avaliação no quadro de uma turma, de 
um ano, de um horário, de um sistema de comunicação e trabalho.”

Considerando a premissa colocada acima e os pressupostos teórico-
metodológicos que norteavam o trabalho realizado com os(as) estudantes do 
curso de Magistério, observou-se a necessidade de incluir, na primeira unidade 
dos conteúdos programáticos estabelecidos no plano de ensino, uma discussão 
sobre a criança. Esta necessidade ocorreu em função de que o entendimento 
sobre a criança que os(as) alunos(as) manifestavam ao ingressarem no curso 
era romantizado e idealizado. Esse conhecimento, carregado de ‘experiência 
histórica’, expressão das vivências sociais e culturais dos(as) estudantes, não 
se mostrava suficiente para cunhar uma prática educativa futura que avançasse 
sobre o que está posto de forma aparente pela sociedade. Assim, colocava-
se em pauta, já nesse primeiro momento do processo formativo, a discussão 
sobre o sujeito a quem se destina a ação educativa. 

Com base em imagens de crianças publicadas em revistas e escolhidas 
pelos(as)  alunos(as), em atividade realizada em sala de aula, alguns 
questionamentos foram feitos: por que o perfil que aparecia nas imagens de 
crianças escolhidas por eles(as) era semelhante? Por que outros perfis, como a 
criança negra, gorda, suja, indígena e pobre, não estavam presentes na maioria 
das escolhas? A discussão proveniente dessa atividade possibilitou aos(às) 
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estudantes refletir sobre as crianças que esperavam encontrar na realidade 
escolar. Envolvidos(as) nessa primeira discussão, os(as) estudantes foram 
convidados(as) a assistir ao documentário Crianças Invisíveis (UNICEF, 
2005), realizado com crianças de sete países. Esse documentário retrata 
as diferentes e muitas vezes precárias condições a que estão submetidas 
às crianças, evidenciando que o direito de viver a infância, sem ter que se 
responsabilizar pela sua sobrevivência, não raro lhes é roubado. 

Tendo como referência tais discussões, foi possível fazer um paralelo 
entre as imagens escolhidas anteriormente pelos(as) estudantes e as situações 
retratadas no documentário, problematizando-se alguns pontos: que criança 
é essa que estará todos os dias diante de mim? O que ela pensa? Como ela 
resolve seus conflitos? Esse sujeito tem cheiro, chora, sorri, grita, pensa, vive 
adversidades todos os dias, tem direitos e deveres, nos faz pensar, precisa ser 
visto e ouvido em suas opiniões, dúvidas, questionamentos e curiosidades? 

Por meio dessa atividade, nossa intenção foi destacar que a criança com 
a qual o(a) professor(a) irá trabalhar é um sujeito concreto, social, tem nome e 
uma história de vida que precisa ser conhecida, sob o risco de torná-las invisíveis 
em nossas escolas. O objetivo de iniciar a unidade problematizando as imagens 
de crianças presentes no senso comum e compartilhadas pela maioria dos(as) 
estudantes foi contribuir para que os conhecimentos sobre aprendizagem e 
desenvolvimento, tratados pelas diferentes teorias psicológicas ao longo do 
processo formativo na disciplina, fossem interrogados pela situação concreta 
vivida pelas crianças. 

Considerando que a organização de ensino é pautada por escolhas 
realizadas pelos professores sobre o que e como ensinar, a inclusão do 
conteúdo e da metodologia utilizada na primeira unidade foi ponto de 
discussão das reuniões regulares, visando balizar em que medida tal atividade 
contribuiria para o processo formativo dos(as) futuros professores(as). A ideia 
era oferecer condições para que os(as) alunos(as) pudessem compreender que 
o que está posto como desafio é a formação do  ser humano em todas as suas 
possibilidades (social, afetiva, cognitiva), assim como que, apesar de a criança 
aprender em todos os lugares onde atua e está presente, a escola é responsável 
por promover seu desenvolvimento quando disponibiliza a produção teórica 
e social produzida pela humanidade, permitindo-lhe ampliar sua forma de 
pensar e compreender o mundo.
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Além de participar dos debates coordenados pela professora da 
disciplina e acompanhar as aulas, os(as) estudantes do Pibid ministraram 
alguns dos conteúdos presentes no Programa da disciplina, um desafio que 
foi sempre amparado no planejamento coletivo realizado durante as reuniões, 
que se mostrou uma eficiente estratégia para orientar a ação dos estudantes 
nas atividades de ensino. O debate entre os colegas de diferentes fases do 
curso e com a professora da escola permitiu que dúvidas fossem dirimidas, 
conhecimentos aprofundados e estratégias de ensino refinadas e aperfeiçoadas. 
As teorias apreendidas durante o curso de formação foram ‘revisitadas’, tendo 
como referência as questões da realidade escolar, com um objetivo claro e 
específico: descobrir/reinventar maneiras de contribuir na formação dos 
futuros professores. 

De certa forma, a relação entre teoria e prática estava sendo revisitada, 
tanto para os(as) estudantes quanto para a professora da escola.  De um 
lado, a importância do papel exercido pela professora, uma profissional 
com formação em Pedagogia e anos de experiência na Educação Infantil, 
contribuindo com exemplos e situações concretas da sala de aula, para melhor 
compreensão das teorias psicológicas apresentadas. De outro lado, o estudo, 
as discussões e as questões propostas pelos(as) estudantes da universidade 
levaram ao aprofundamento de conceitos teóricos e permitiram maior 
segurança à professora no encaminhamento das escolhas pedagógicas, tais 
como acrescentar conteúdos de ensino, rever estratégias e ampliar sua forma 
de compreender a ciência psicológica. Estabeleceu-se assim um processo de 
formação continuada que culminou no aprofundamento de estudos e pesquisas 
pela professora da escola no âmbito do mestrado (CAMPOS, 2015).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento do Pibid Psicologia ao longo de 7 anos na Escola 
Estadual Básica Prof. Aníbal Nunes Pires propiciou a oportunidade de 
estabelecer uma interlocução efetiva entre a universidade e a escola pública, 
permitindo a superação da tradicional lacuna existente entre essas instituições, 
carência que tem se refletido na qualidade do ensino da Educação Básica e na 
formação de professores. O trabalho sistematizado, os estudos e discussões 
propostas trouxeram para o âmbito da escola e também da universidade 
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a possibilidade de unidade entre teoria e prática nas ações com os(as) 
professores(as) em formação. 

A proposição e o desenvolvimento de atividades como o projeto 
integrado de ensino contribuíram, no âmbito da escola, para a articulação entre 
as ações desenvolvidas nas diferentes disciplinas do curso de Magistério, de 
modo que se constituísse uma atividade coletiva envolvendo o corpo discente 
e docente com uma intenção formativa comum.  Da mesma forma, o foco no 
planejamento da disciplina e na discussão das atividades de ensino de forma 
coletiva revelou-se uma estratégia bastante produtiva e formativa, tanto para 
os(as) bolsistas de iniciação à docência como para a supervisora da escola, para 
a coordenadora do projeto na universidade e também para os(as) estudantes do 
curso de Magistério. 

A reflexão teórico-metodológica sobre situações concretas em que estão 
presentes todos os âmbitos em que se realiza o currículo, conforme indicado 
por Gimeno Sacristán (1998), permite que sejam compreendidos pelos(as) 
estudantes os diferentes desafios enfrentados pelos professores ao lidar com as 
transformações a que está submetido o conhecimento escolar.

Por fim, consideramos que as estratégias metodológicas escolhidas 
caminharam na direção de permitir aos(as) estudantes do curso de Magistério 
compreender a criança como o sujeito concreto que eles têm diante de si, que 
traz sua história de vida e aprendizado para a sala de aula, e não a criança 
idealizada pelos livros, mídia e teorias psicológicas.  
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INTRODUÇÃO

Este artigo apresenta, em um primeiro momento, os resultados de 
pesquisa realizada no ano de 2015 por estudantes da licenciatura em Psicologia 
que participavam do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 
(Pibid)1 com os alunos do curso de Magistério de uma escola estadual da 
cidade de Florianópolis e cursavam a disciplina de Psicologia da Educação. 
O curso de Magistério é um curso profissionalizante de Ensino Médio que 
habilita professores para atuar nos Anos Iniciais da escolarização, na Educação 
Infantil e do 1° ao 5° ano. É uma formação inicial2 que tem permitido, na rede 
municipal de ensino de Florianópolis, a atuação desses profissionais como 
auxiliares de sala.

Em um segundo momento, são apresentadas as reflexões das estudantes 
do curso de licenciatura que participaram do Pibid desde 2015.  Os desafios 
enfrentados no processo de se formar professor e também formar futuros 
professores são analisados pelas estudantes.  

Conhecer o que pensavam os estudantes do Magistério sempre foi uma 
preocupação dos licenciandos, desde o início do trabalho no referido curso, 

1 O Pibid é promovido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (Capes) e dirigido aos cursos de licenciatura das diversas áreas. Na 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), desde 2010, o curso de licenciatura 
em Psicologia participa do Pibid com dez estudantes bolsistas. No início do projeto, a 
atuação foi direcionada ao acompanhamento da disciplina de Psicologia da Educação 
do curso de Magistério de uma escola estadual da cidade de Florianópolis/SC.
2 Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, a formação para o professor dos Anos Iniciais da escolarização 
deve se dar em nível universitário, no curso de Pedagogia ou no curso Normal Superior. 
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no ano de 2010, pois um dos primeiros desafios com que se defrontavam 
foi se fazerem compreender por um público leigo em Psicologia e com uma 
linguagem bastante distinta da acadêmica. Para tanto, os bolsistas do Pibid 
construíram e aplicaram questionários em diferentes momentos do projeto3. O 
último levantamento, em 2015, teve como ponto de partida os questionários 
anteriores, sendo organizado em perguntas abertas e fechadas.

As principais perguntas da investigação foram: quem eram os estudantes 
do Magistério? O que eles esperavam desta formação? Qual a importância 
que eles atribuíam às disciplinas de Psicologia no currículo do curso? O que 
gostariam de conhecer sobre a disciplina? Como essa disciplina contribuiu 
para a sua compreensão da infância? Quais os sentidos de docência que esses 
alunos construíram em sua formação? 

Assim, o objetivo da pesquisa foi conhecer o que pensavam os 
estudantes do curso de Magistério sobre a disciplina de Psicologia, visando 
embasar o planejamento das aulas de forma que os conteúdos a serem 
ensinados se tornassem mais condizentes com as necessidades dos futuros 
professores, fizessem sentido em sua formação e permitissem a aproximação 
entre as questões teóricas e as vivências práticas, auxiliando-os no caminho de 
construção da docência. 

METODOLOGIA E DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS

O instrumento elaborado para a coleta de informações foi composto por 
21 questões, sendo 17 objetivas e 4 dissertativas, que buscaram caracterizar 
o grupo de estudantes do curso de Magistério quanto à idade, sexo, número 
de filhos, atividade profissional e questões relativas ao tipo de conhecimento 
a que o estudante tem acesso, especialmente quanto à leitura e informação. 
Também foram temas investigados a escolha pelo curso, a significação dada 
pelos alunos à profissão docente e suas expectativas com relação ao curso e à 
profissão.

3 O primeiro questionário foi elaborado por Liediane Medeiros de Souza e Monique 
Miranda Fracaro, integrantes do primeiro grupo de estudantes do Pibid/Psicologia, 
e integrou o relatório de estágio da disciplina de Docência em Psicologia do curso 
de licenciatura em Psicologia dessas estudantes, em 2013. Em 2014 e 2015, foram 
realizados outros levantamentos pelos estudantes do Pibid com os estudantes do 
Magistério, sendo o último questionário, do qual trata este texto, elaborado pelas 
estudantes Natielen Peixe, Priscila Stahlschmidt Moura e Sara Engel Voigt, em 2015.
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Os questionários foram respondidos por todas as turmas de Psicologia 
da Educação do ano de 2015 que cursavam a disciplina de Psicologia nos 3º e 4º 
anos, nos turnos da manhã e da noite, chegando a um total de 85 participantes. 
Desses, 83 (97%) eram do sexo feminino e apenas 2 (3%) do sexo masculino. 

 Com relação à idade, observou-se que a maioria dos estudantes era 
jovem: 47 estudantes (55%) possuíam até 25 anos; 38 (45%) tinham entre 26 
e 45 anos; 7 estudantes (8%) tinham idade maior ou igual a 46 anos, sendo a 
participante mais velha de 57 anos. 

Com relação à atuação profissional, 44 estudantes (52%) não 
trabalhavam. Dos 41 estudantes (48%) com emprego, 18 (44%) trabalhavam 
em escolas, ou seja, já atuavam na área de formação do curso; os demais 23 
estudantes exerciam funções variadas, não relacionadas à educação. A carga 
horária de trabalho mais frequentemente citada por 16 estudantes (39%) foi de 
6 a 8 horas diárias.

A maioria dos participantes (89%) realizou sua trajetória escolar em 
escolas públicas e não cursaram qualquer outro curso técnico e/ou superior 
além do Magistério. 

Com relação aos aspectos familiares, 50 estudantes (59%) possuem 
filhos, dos quais 19 (38%) têm apenas um filho, 18 (36%) dois filhos, 9 (2%) 
três filhos e 4 (0,8%) quatro filhos. Em relação ao sustento da família, 73 
estudantes (91%) contribuem com despesas da casa, e em 48% dos casos o 
marido é o maior colaborador.

Os gráficos a seguir sintetizam as informações referentes ao perfil dos 
estudantes apresentadas acima. 

Gráfico 1 – Sexo dos estudantes do magistério

Fonte: Elaborado pelas autoras.
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Gráfico 2 – Idade dos estudantes do Magistério

Fonte: Elaborado pelas autoras.

Gráfico 3 – Número de filhos dos estudantes do Magistério

Fonte: Elaborado pelas autoras.

Gráfico 4 – Atividades laborais dos estudantes do Magistério

Fonte: Elaborado pelas autoras.
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A segunda parte do questionário evidenciou que, para se manter 
informada, a maioria dos participantes utiliza a internet (89%) e a televisão 
(84%). Em relação à frequência de leitura, 41 estudantes (49%) realizavam 
leituras algumas vezes por semana, 30 (36%) diariamente e 9 (11%) uma vez 
por mês. O material lido com maior frequência foram livros didáticos e livros 
de literatura, ambos com 51% das citações dos 22 participantes que colocaram 
a opção; outros 7 estudantes (32%) citaram a bíblia.

Com relação à pergunta sobre a escolha do curso de Magistério, 23 
estudantes (29%) responderam que escolheram o curso porque pretendem ser 
professores; 10 (13%), porque gostam de crianças; 7 (9%), para mudar de 
profissão; e 6 (8%), para ter uma formação. Observa-se que a grande maioria 
compreendia o curso de Magistério como uma formação inicial, pois 79 
estudantes (93%) manifestaram a intenção de seguir a docência. Com relação 
aos planos para o futuro, 82 estudantes (96%) pretendiam realizar um curso de 
nível superior, entre os quais 57 (70%) indicaram a Pedagogia.

Os gráficos abaixo ilustram tais informações.

Gráfico 5 – Frequência de leitura dos estudantes do Magistério

Fonte: Elaborado pelas autoras.
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Gráfico 6 – Motivos da escolha pelo Magistério

Fonte: Elaborado pelas autoras.

As perguntas abertas tiveram respostas singulares e, portanto, mais 
difíceis de quantificar, porém foi possível identificar alguns pontos de maior 
incidência. Em relação à expectativa quanto ao curso de Magistério, a palavra 
conhecimento apareceu 23 vezes, sendo a palavra mais repetida. Já em relação à 
indagação do que é necessário para ser um professor, as palavras conhecimento 
(21 vezes), amor (19 vezes) e paciência (17 vezes) se destacaram.

A seguir apresentamos as respostas dos estudantes a três perguntas: por 
que a disciplina de Psicologia é importante para o curso de Magistério? Quais 
conteúdos e temas consideram importantes de serem trabalhados na disciplina? 
Como os conteúdos da disciplina têm contribuído para sua formação e atuação?

Com relação à importância da disciplina de Psicologia da Educação, as 
respostas foram categorizadas como disposto no Quadro 1, indicando o número 
de manifestações em cada categoria.

Quadro 1 – Importância da disciplina de Psicologia para os estudantes do curso de
                    Magistério (continua)

Motivos apresentados Qtd.

Entender as crianças, seus comportamentos, necessidades, como sentem e 
como se expressam

8

Ampliar a visão de mundo: vencer preconceitos, compreender as dife-
renças e os aspectos psicológicos das pessoas, desenvolver maior senso 
crítico, percepção e capacidade de observação

5

Compreender a profissão “professor” e se preparar para a docência 5
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Motivos apresentados Qtd.

Compreender as diversidades entre os alunos 2

Fonte: Elaborado pelas autoras.

Observa-se no Quadro 1 que a disciplina de Psicologia adquire 
importância para os estudantes na medida em que permite ampliar tanto sua 
visão de mundo quanto os conhecimentos teóricos sobre a criança, contribuindo 
para a compreensão dos aspectos que constituem para a profissão docente e 
superando as concepções do senso comum sobre o desenvolvimento infantil. 
As respostas evidenciam a construção de um senso crítico, tendo por base a 
valorização da teoria. De certa forma, corroboram as orientações presentes 
na Proposta Curricular para a Formação de Professores do Estado de Santa 
Catarina (SANTA CATARINA, 1998), que se fundamentam na Psicologia 
Histórico-Cultural.

No que se refere ao desenvolvimento, a Psicologia Histórico-Cultural 
permite compreender como nascem e se ampliam as funções psíquicas 
que evidenciam a singularidade dos seres humanos, a evolução de suas 
capacidades intelectuais, perceptuais, motoras, sociais e afetivas. Para essa 
perspectiva teórica, a Educação tem um papel fundamental na promoção do 
desenvolvimento, pois a organização intencional de situações educativas pelo 
professor permite ativar processos internos de desenvolvimento, os quais 
serão transformados em aquisições individuais. Quanto à aprendizagem, 
seu estudo evidencia o processo complexo pelo qual as formas de pensar e 
os conhecimentos produzidos historicamente na sociedade são apropriados 
pelos sujeitos, considerando que esse processo se dá por meio da interação 
entre professores e alunos e alunos-alunos, interações essas sempre mediadas 
pelos conhecimentos acumulados pela cultura. Assim, compreender como 
ocorre a aprendizagem propicia ao professor melhores condições para o 
planejamento de sua ação pedagógica, no sentido de criar situações adequadas 
e favorecedoras do desenvolvimento.

Vimos que o estudo do desenvolvimento e da aprendizagem é 
indispensável à prática docente, fazendo parte dos conhecimentos pedagógicos 
necessários para a preparação para a docência. Ao discutir as contribuições 
da Psicologia à formação dos professores, Carvalho (2003) destaca a posição 
defendida por Henry Wallon sobre o modo como a Psicologia deve intervir na 
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formação dos professores: “[...] menos como uma matéria de ensino e mais 
como um campo experimental, no qual podem elaborar-se e controlar-se suas 
verdades e seus métodos” (WALLON, 1975, p. 355 apud CARVALHO, 2002, 
p. 93). Desta forma, inverte-se a lógica que se tornou tradicional na formação 
de professores e que considera a Educação como mero campo de aplicação 
das teorias psicológicas, assumindo o professor um lugar de destaque, como 
sujeito capaz de contribuir para a elaboração das próprias teorias psicológicas.

O professor atua com o sujeito que aprende e também se desenvolve, 
revendo e reelaborando conceitos com base nas teorias a que tem acesso. 
Portanto, o estudo de temas como desenvolvimento e aprendizagem pode 
ser considerado como um dos grandes pilares da formação docente para o 
magistério das Séries Iniciais e deve oferecer ao professor em formação a 
apreensão de conhecimentos sobre o aluno concreto ao longo de seu processo 
de desenvolvimento, contribuindo para a compreensão de que o trabalho 
pedagógico é norteado por concepções acerca da relação entre aprendizagem 
e desenvolvimento. A importância de tais temas torna-se ainda maior se 
considerarmos que é o conhecimento que o professor possui nesse aspecto que 
determinará a elaboração de seu planejamento, a escolha de suas metodologias 
de ensino, a compreensão de situações e interações que favoreçam ou não a 
aprendizagem e o desenvolvimento dos alunos.

O destaque dado à importância de entender as crianças em suas 
singularidades, necessidades e diversidades tem em vista tornar relevante o 
contexto imediato de suas vidas, o que envolve também a questão afetiva. 
Tudo isso implica maior compreensão por parte da própria prática docente 
e do papel da escola: levar a criança a avançar em suas conquistas e na 
compreensão do mundo, a alcançar etapas ainda não realizadas, até se tornar 
capaz de propiciar o desenvolvimento infantil e a aquisição de conhecimentos 
diferentes daqueles que a criança aprende em seu dia a dia. 

No Quadro 2, procuramos reunir exemplos das manifestações dos 
estudantes do Magistério com relação aos conteúdos trabalhados na disciplina.
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Quadro 2 – Contribuições dos conteúdos da disciplina na formação e atuação 
docente

Compreender as crianças

“Aprendi que cada criança é 
diferente, todas precisam ser 
ouvidas”.
“Olhar para cada criança além do 
olhar de ser bonitinha”
“Percebido o quanto a criança 
absorve as experiências do meio em 
que vive e o quanto isso afeta seu 
comportamento”

Proporcionar ambiente de aprendizagem 
mais dinâmico

“Ensinar não pelo método do 
b+a=ba, mas sim um que tenha 
sentido para ela”
“Criar métodos para lidar com ela”
“Me fez entender uma melhor 
forma de dar aula”

Acentuou o amor pela profissão

“Me deu equilíbrio, sabedoria e 
calma para as situações difíceis”
“Me incentivou a conhecer o uni-
verso infantil”

Desenvolveu uma postura adequada perante 
a criança

“Usar o consciência por lidarmos 
com inúmeros casos. E jamais 
deixar a criança, sempre buscando 
ela Para o grupo”.
“Usar a razão e não o coração, 
porque a criança às vezes buscar na 
prof. Algo que não tem em família”.

Fonte: Elaborado pelas autoras.

A consciência desenvolvida nas estudantes em relação à postura perante 
as crianças é um ponto importante de se destacar. As respostas mostraram 
que o contato com os conteúdos desenvolvidos na disciplina de Psicologia 
permitiu um cuidado em relação aos próprios sentimentos, em separar o que 
cabe a elas como professoras e o que cabe à família. Mostrou o aprimoramento 
das estudantes em relação à consciência de que cada criança é diferente e que 
sua postura deve estar de acordo com as especificidades e necessidades da 
criança.

Para finalizar, destacaram-se respostas relacionadas à paixão pela 
profissão que se desenvolve também a partir da disciplina, uma vez que 
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instiga os estudantes à pesquisa e ao estudo mais aprofundado da criança e do 
desenvolvimento infantil, proporcionando-lhes maior segurança.

No Quadro 3, procuramos sintetizar as principais contribuições da 
disciplina para a formação docente, considerando os vários aspectos destacados 
pelos estudantes do Magistério: em relação aos comportamentos do professor; 
ao conhecimento dos comportamentos das crianças; à elaboração de estratégias 
de ensino e ao conhecimento de autores.

Quadro 3 – Como os conteúdos da disciplina têm contribuído para sua formação?

Comportamentos do professor

Como agir matendo o equilíbrio
Como lidar com crianças com
deficiência
Como lidar com crianças autistas; que
brincadeiras usar?

Como não agarrar os problemas familia-
res da criança
Como gostar de todas as crianças da 
mesma forma
Relação entre professores 
Educação sexual: como falar sobre isso 
com os alunos?
Podemos falar a respeito da morte?
Como lidar com os pais das crianças?

Comportamento da criança

Como lidar com crianças que se isolam 
por tristeza, ansiedade e dificudade na 
aprendizagem?
O que se passa na cabeça da criança 
quando seus pais vivem separados
Inclusão e exclusão social (ser gordo, 
magro, negro, branco, rico, pobre...)
“E o que dever ser criança?”

Estratégia de ensino

Utilização de mídias (filmes, músicas, 
livros de fábulas)
Educação com ludicidade
Educação como lazer
O pensamento e a Educação
Ações práticas/higiene (trocar  fralda, 
limpar nariz, levar ao banheiro...).
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Estratégia de ensino

Processo de alfabetização e construção 
da escrita.

Libras

Autores Piaget, Vygotsky e outros

Magistério 

Autoconhecimento - que perfil nos en-
caixamos e onde contribuímos melhor.
A falta de perfil de alguns professores 
que são muito espalhados pelo país. E 
uma forma de restringir ou de selecionar 
e até mesmo avaliar isso durante o curso 
de magistério 

Fonte: Elaborado pelas autoras.

O PONTO DE VISTA DAS ESTUDANTES DA LICENCIATURA SOBRE A 
EXPERIÊNCIA DE FORMAR-SE PROFESSORA DE PSICOLOGIA

Inserir-se em um campo de atuação diferente do que se está acostumado 
pode ser um processo desafiador, pois ao longo da graduação de Psicologia 
nos vemos muito mais como alunas do que como professoras. A princípio, o 
lugar de docência pode causar um receio, uma vez que seja ele uma posição 
diferente da que estamos acostumadas; porém, à medida que vamos o 
conhecendo e o construindo, passamos a ter um olhar mais crítico em relação 
à nossa identidade como discente e docente. 

O Pibid tem nos possibilitado uma espécie de laboratório do papel 
de professora. Com base nas observações que realizamos da atuação da 
professora da disciplina, aprendemos a nos colocar na posição daquelas 
que transmitem o saber, da maneira que consideramos mais coerente. Esse 
exercício é extremamente enriquecedor durante a licenciatura, porquanto 
nos permita vivenciar o tipo de aula que valorizamos enquanto discentes, em 
outra posição. Assim, o Pibid nos auxilia a dialeticamente nos constituir como 
professoras enquanto também integramos novos sentidos aos nossos papeis de 
estudantes.  

Ao longo desta experiência como bolsistas e professoras, deparamo-
nos com alguns desafios, como Bolis e Doki (2014), nossas colegas de Pibid, 
relatam: a ansiedade de dar conta do planejamento e abarcar todo o conteúdo 
proposto; as dificuldades de avaliar o que realmente foi apreendido pelos 
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alunos; as inseguranças quanto à clareza; os desafios da transposição didática.
Percebemos que os desafios explicitados por nossas colegas podem 

ser vivenciados de forma semelhante pelos estudantes de Magistério, tanto 
os que responderam os questionários quanto os que acompanhamos em nossa 
experiência. Os desafios vivenciados por eles e por nós, quando analisados e 
refletidos teoricamente, possibilitam a compreensão do processo que ocorre 
em sala de aula, ou seja, conhecer como ocorre o processo de aprendizagem 
propicia ao professor um melhor planejamento de sua ação pedagógica, com 
intuito de criar novas situações adequadas e favorecedoras do desenvolvimento 
dos estudantes.  

 Um aspecto a destacar é que, ao longo de nossa graduação, somos 
incentivadas a adotar uma postura mais interventiva, focada em acompanhar 
situações pontuais e resolvê-las, nas diferentes áreas de atuação da Psicologia. 
No entanto, quando estamos em sala de aula, atuando como professoras, 
os resultados de uma posição interventiva nem sempre são percebidos de 
imediato, uma vez que podemos ou não presenciar os resultados do processo da 
aprendizagem. Na situação de sala de aula, temos clareza do ponto de partida, 
mas nem sempre do ponto de chegada dos estudantes, já que a apropriação 
do conhecimento se manifesta, muitas vezes, em situações e em momentos 
que podem ou não estar relacionados diretamente ao que acontece na sala de 
aula. Compreender o processo de ensino e aprendizagem significa reconhecer 
e valorizar sua dimensão processual ao longo do ano letivo, reconhecer e 
valorizar as pequenas modificações manifestadas pelos estudantes em vários 
momentos, em detrimento de buscar resultados parciais e imediatos na 
avaliação. 

Outro ponto que também pode ser percebido como conflituoso, ao 
longo dessa experiência de docência, é a preocupação e o cuidado em como 
transmitir as distintas abordagens teóricas aprendidas na nossa graduação para 
os estudantes do curso de Magistério. Por exemplo, o próprio fato de termos 
uma maior ou menor identificação com certas teorias pode ser desafiante no 
momento de explicar essas ou outras perspectivas teóricas. Porém, assim 
como nós estamos assumindo este novo lugar de professoras, as limitações 
iniciais podem ser superadas e também ressignificadas, não só por nós como 
também por outros professores em formação. Observamos que, quando temos 
o compromisso de apresentar e explicar diferentes teorias, essas passam a ser 
melhor estudadas e discutidas, ou seja, ressignificadas, o que contribui para 
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a nossa formação docente, no sentido de proporcionar melhor compreensão 
sobre as próprias teorias. 

Dessa forma, a experiência do Pibid também contribui para nossa 
formação no próprio bacharelado, uma vez que, ao buscar estratégias pensando 
em como transmitir as teorias de maneira mais adequada à compreensão do 
futuro professor da Educação Infantil e dos Anos Inicias, fazemos novas 
reflexões sobre as teorias que aprendemos em sala de aula. Assim, novos 
sentidos são atribuídos aos conhecimentos acumulados durante nossa formação 
como psicólogas, por vezes nos aproximando de linhas de pensamento 
psicológico com que não tivemos afinidade ou que não compreendemos bem 
em um primeiro momento.      

De modo semelhante, quando admitimos nossas limitações quanto aos 
conhecimentos teóricos a serem transmitidos, pudemos influenciar também nas 
relações que os estudantes tinham com seus próprios sentimentos. Reconhecer 
e compreender as dificuldades são aspectos essenciais e pertinentes ao processo 
de ensino e aprendizagem. Como eles responderam na pesquisa, o contato com 
a Psicologia permitiu um cuidado da parte deles em separar questões relativas 
a eles como professores daquelas relacionadas às famílias das crianças com 
que atuam. 

Podemos dizer que os estudantes do curso de Magistério nos auxiliaram 
na compreensão do conhecimento psicológico, pois passamos a compreender 
em conjunto com eles situações que, como graduandas, só veríamos em 
textos: os exemplos trazidos por eles em sala de aula possibilitaram maior 
entendimento de nossa prática docente e uma maior possibilidade de 
interrogação às diferentes teorias. Este aprendizado fica mais claro para nós 
quando também temos o cuidado de não segmentar uma abordagem ou outra, 
para tentar identificar situações vivenciadas cotidianamente. Assim, passamos 
a construir em conjunto com estes alunos novos saberes e conhecimentos, 
como por exemplo, ao discutir como as teorias sobre psicossexualidade, com 
base na perspectiva psicanalítica, podem contribuir para que eles tenham 
maior segurança ao se depararem com situações reais em meio às crianças 
com as quais trabalham. 

O embasamento teórico, quando em interação com a prática cotidiana, 
torna-nos mais seguros quanto ao lugar que estamos ocupando como 
professores em formação. Observamos que isto acontece não só para nós 
mas também para os estudantes do curso de Magistério, como mostrado na 
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pesquisa: o embasamento teórico amplia tanto a visão de mundo quanto os 
conhecimentos teóricos sobre a criança, contribui para a compreensão dos 
aspectos que constituem a profissão docente e permite superar as concepções 
do senso comum sobre o desenvolvimento infantil.  

Apesar de os levantamentos terem sido realizados antes de nosso 
ingresso na atividade do Pibid como bolsistas, os resultados obtidos continuam 
explicitando uma realidade que as nossas colegas puderam experimentar e que 
nós também vivenciamos. Vale ressaltar também que os conteúdos trabalhados 
em sala de aula não só os auxiliaram a repensar os comportamentos de seus 
alunos como também de si mesmos. Além disso, possibilitaram a melhoria 
do nosso próprio entendimento sobre os conteúdos estudados no curso 
de Psicologia, uma vez que pesquisamos os assuntos abordados em sala, 
ministramos aulas e superamos nossas limitações pessoais, encontrando um 
campo de atuação para nós ainda a ser explorado. 

É neste campo de descobertas e possibilidades, que chamamos de sala 
de aula, que pudemos, enquanto bolsistas, graduandas de Psicologia e docentes 
em formação, ver intersecções dos saberes da Psicologia com as práticas 
pedagógicas do cotidiano. É na relação com estes também estudantes e futuros 
professores que construímos nossa identidade enquanto docentes. Tal relação, 
dialética, de experimentação e descoberta sobre   um novo papel social, faz-se 
possível por ocuparmos justamente o mesmo lugar enquanto discentes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Podemos concluir que o Pibid é considerado pelas bolsistas como um 
espaço fundamental na formação dos futuros professores, já que o programa 
permite aos estudantes, desde o início da graduação, estar presentes na sala de 
aula e vivenciá-la como docentes: realizar o planejamento das aulas, preparar 
textos, repensar estratégias de ensino e participar de atividades de avaliação. 
Ou seja, envolver-se em tudo o que diz respeito ao amplo exercício da docência.

Poder participar desses novos processos, tanto como bolsistas quanto 
como professoras em formação, com a proposta do Pibid sendo realizada em 
uma escola pública, foi uma experiência significativa de docência, mesmo 
com todas as limitações da realidade educacional atual. Não só isso, entramos 
em contato com os estudantes do curso de Magistério, conhecemos por meio 
de suas experiências diferentes realidades educacionais, assim como entramos 
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em contato direto com a realidade de uma sociedade que, talvez, só iríamos 
conhecer após a graduação.    

Tendo a experiência de imersão no exercício da docência, 
experimentamos erros e acertos, que nos permitiram repensar as ações 
planejadas, buscando integrá-las à realidade da própria escola, enfrentando 
barreiras e desafios que perpassam as mais diversas esferas da vida de cada 
um dos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. Ao vivenciarmos 
dificuldades em incentivar a leitura prévia de textos, por exemplo, deparamo-
nos com estudantes que trabalham e têm filhos, aos quais outros aspectos da 
vida cotidiana se apresentam como prioridade. 

É à luz das teorias da Psicologia que podemos, por fim, enxergar nos 
estudantes do Magistério, assim como em todos os outros, sujeitos concretos 
que existem para além daquele contexto imediato da sala de aula. Com isso, 
mantivemos em mente, no exercício da docência, que nossas ações deveriam 
ser contextualizadas histórica e socialmente, buscando possibilitar da melhor 
forma possível a troca de experiências e conhecimentos que torna o espaço e 
o fazer educacional tão ricos. 
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INTRODUÇÃO

Neste capítulo, apresentamos o relato das experiências advindas do 
Estágio Supervisionado de Docência em Psicologia, desenvolvidas nos anos 
de 2016 e 2017, no curso de licenciatura em Psicologia da Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC). A formação no curso de licenciatura 
em Psicologia visa possibilitar que o(a) futuro(a) docente compreenda a 
complexidade do campo educacional no país, que seja capaz de contribuir com 
a elaboração e cumprimento das políticas públicas, bem como realize uma 
atuação comprometida socialmente, pautada na educação inclusiva, crítica, 
emancipatória e nos direitos humanos. 

Realizado na Escola de Educação Básica Professor Aníbal Nunes Pires, 
localizada em Florianópolis/SC, o Estágio de Docência teve como objetivos: 
oportunizar a discussão, a vivência e a análise dos processos de ensinar 
e aprender, entendendo a Educação e a Psicologia como práticas sociais 
e culturais historicamente situadas; inserir os(as) estudantes em práticas 
de docência, possibilitando-lhes a vivência e reflexão sobre as múltiplas 
dimensões envolvidas na profissão docente, de forma a discutir com seus pares 
e com profissionais inseridos nesse campo as possibilidades e limites dessa 
prática. 

As atividades de estágio estavam articuladas também ao Projeto de 
Iniciação à Docência (Pibid), em vigência na escola desde 2010, no âmbito 
da disciplina de Psicologia de Educação do curso de Magistério, sendo a 
participação dos(as) estudantes do Pibid na Semana do Magistério uma das 
primeiras atividades realizadas no âmbito do projeto. Nos anos de 2016 e 
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2017, a organização da Semana de Magistério ficou a cargo dos(as) estudantes 
do Pibid e dos(as) estagiários(as) de docência do curso de licenciatura em 
Psicologia. 

A Escola de Educação Básica Professor Aníbal Nunes Pires foi fundada 
em 29 de fevereiro de 1980, com o “intuito de atender alunos exclusivamente 
do Ensino Médio, com cursos técnicos profissionalizantes [...]” (EEB PROF. 
ANÍBAL NUNES PIRES, 2016a). Na época, era considerada a Escola Técnica 
do continente, pois está localizada no Bairro Capoeiras (região continental 
de Florianópolis). Nos documentos oficiais da Escola, Educação é definida 
como “[...] mediação no processo de emancipação humana, buscando criar 
condições éticas e políticas que possibilitem a igualdade entre os sujeitos para 
que os meios de produção material e não material possam ser apropriados 
por todos” (EEB PROF. ANÍBAL NUNES PIRES, 2016a). Do ponto de 
vista teórico, a escola orienta-se pela Proposta Curricular de Santa Catarina, 
que se fundamenta na Teoria Histórico-Cultural, em especial nos autores da 
Psicologia Soviética.

Tendo como público-alvo estudantes e docentes do Ensino Médio 
Profissionalizante do Magistério1 de escolas da região da Grande Florianópolis, 
a Semana do Magistério possui caráter acadêmico e conta com mais de 10 
edições, uma por ano, sempre no mês de setembro. Há registros de algumas 
destas edições de 2010 em diante, pois antes disso não foi possível encontrar 
documentos que evidenciassem a programação e quais os(as) profissionais 
participantes. 

Os temas que se tem registro e memória são os seguintes:

Quadro 1 – Temáticas das Semanas do Magistério (2011-2016) (continua)

Ano Temáticas da Semana do Magistério

2011 O fazer pedagógico no cotidiano da escola pública: ressignificando o 
papel dos temas transversais

2012 Alfabetização e letramento: desafios e perspectivas

1 Em Santa Catarina, entre as ações desenvolvidas pela Secretaria de Educação (SED), 
está o Ensino Médio Profissionalizante do Magistério que habilita o(a) professor(a) 
a lecionar na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Em 
2015, cinco escolas estaduais ofertavam o curso de Magistério na região da Grande 
Florianópolis.
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Ano Temáticas da Semana do Magistério

2013 O saber e o fazer na prática pedagógica da Educação Infantil e dos Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental

2014 O brinquedo e a brincadeira na prática pedagógica

2015 Educação e diversidade humana

2016 Educação e diversidade humana

2017 Educação inclusiva

Fonte: Elaborado pelos autores.

Um dos aspectos que caracteriza o evento é sua organização por meio 
de oficinas, buscando proporcionar aos(às) participantes novas experiências 
sobre metodologias e práticas de ensino. No Projeto Político Pedagógico da 
Escola (2015), são apresentados os seguintes objetivos para o evento:

1) Promover trocas de experiências entre profissionais 
da área; 
2) Agregar maior qualidade ao curso de magistério desta 
unidade escolar; 
3) Propor ações práticas a serem desenvolvidas na 
prática pedagógica cotidiana visando superá-las; 
4) Fomentar discussões acerca de práticas pedagógicas 
incluindo discussões específicas sobre concepções de 
aprendizagem e elaboração de conceitos. 

A Semana do Magistério é um evento tradicional na escola, que 
mobiliza estudantes, professores(as) e direção. Nem sempre as condições para 
sua realização são as mais adequadas, estando diretamente relacionadas às 
dificuldades vivenciadas pelo coletivo da escola em diferentes momentos. Em 
alguns anos, essas condições foram mais favoráveis, em outros mais difíceis, 
como veremos a seguir.

Nos anos de 2011 e 2012, a mobilização da escola para a realização 
do evento foi intensa, tendo a equipe organizadora confeccionado e vendido 
camisetas com o tema central; nos demais anos isto não foi mais possível. 
Nos anos 2012 e 2013, havia comissões organizadas por estudantes do curso, 
sob a responsabilidade de professores(as), para incentivar a participação de 
todos(as) nas atividades oferecidas. Com o passar do tempo, as comissões 

Quadro 1 – Temáticas das Semanas do Magistério (2011-2016) (conclusão)
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foram abandonadas, em razão das dificuldades em fazê-las funcionar. Nas 
edições de 2013 e 2014, um dos objetivos do evento foi integrar as diferentes 
escolas que oferecem o curso de Magistério na região e compartilhar suas 
experiências educativas. Assim, houve a previsão na programação da Semana 
de um espaço para apresentação, pelas escolas, das experiências de estágio 
mais significativas, o que mobilizou ampla participação dos(as) estudantes. 
A maior dificuldade, no entanto, foi planejar as atividades em conjunto com 
outras escolas, pois cada uma delas possui calendário próprio, tendo sido 
necessário um esforço redobrado da equipe para articular tal iniciativa. Diante 
de tantos desafios, a comissão organizadora, nos anos seguintes, acabou por 
centrar os seus esforços na organização de oficinas, direcionando o evento 
para o público interno à escola.

O ano de 2015 foi atípico, em razão da greve dos(as) professores(as) 
do Estado, acrescido de mobilizações da comunidade escolar para impedir o 
fechamento da escola por parte da SED, o que comprometeu a organização 
do evento, levando ao seu adiamento. Mesmo enfrentando dificuldades para 
conseguir profissionais disponíveis para a realização das oficinas, decidiu-
se manter a realização da Semana. No entanto, ela não foi aberta ao público 
externo, e a maioria das oficinas foi ofertada por profissionais da própria 
escola. Em 2016, além das oficinas, os(as) estudantes do Magistério foram 
convidadas a expor os trabalhos realizados no decorrer daquele ano na Semana, 
o que ocorreu novamente em 2017. 

Vale ressaltar que a EEB Prof. Aníbal Nunes Pires, representada 
pelos(as) docentes do curso de Magistério, coordenação e direção, tem 
procurado garantir a realização regular da Semana do Magistério, mesmo 
não sendo esta uma política de formação do Estado e a despeito das várias 
dificuldades enfrentadas. Na verdade, não é esperado que uma instituição de 
nível básico promova um evento de tal magnitude e com caráter formativo. É 
justamente essa característica, no entanto, que tem garantido a parceria com 
professores(as) das  universidades da cidade de Florianópolis, que têm aceitado 
os convites e sido responsáveis pela grande maioria das oficinas realizadas.

Pode-se afirmar que a Semana do Magistério tem se constituído em 
importante espaço para a formação inicial e continuada de professores(as), 
pois acontece no contexto da própria escola e permite, por meio dos conteúdos 
e temas trabalhados nas palestras e oficinas, compreender as questões de 
aprendizagem, desenvolvimento, direitos humanos e democratização da 



192

escola e da sociedade como indissociáveis no processo de formação teórico-
metodológica dos(as) docentes, conforme indica Souza (2016). A grande 
maioria das temáticas abordadas nem sempre está presente como conteúdo 
trabalhado nas disciplinas do currículo do curso, fazendo com que o evento 
estimule debates e reflexões críticas por meio do estudo de temas transversais, 
polêmicos e atuais.

Com relação às discussões sobre formação continuada de professores(as), 
vale ressaltar que a emergência dessa formação se dá em um contexto social, 
político e educacional mundial que exige o aperfeiçoamento contínuo, não 
só destes profissionais, mas de praticamente todos os(as) trabalhadores(as). 
Segundo Gatti (2008), os elementos que colocaram a continuidade da formação 
em pauta no final do século XX foram: a informatização do mundo do trabalho, 
a valorização do conhecimento especializado e a constatação pelos governos 
do baixo desempenho da escola na formação da população. Nessa direção, 
os documentos que tratam da política educacional no país, desde a década de 
1990, preveem, como prioridade, que a formação de professores(as) aconteça 
de forma continuada.

A amplitude do alcance deste tipo de formação nos dias de hoje não 
permite uma definição restrita. Ela pode acontecer de modo mais formalizado, 
em cursos de especialização, ou mesmo de forma mais genérica, abarcando 
participações em seminários, congressos, oficinas, reuniões pedagógicas, 
horas de trabalho coletivo na escola, ou seja, qualquer atividade que vise 
ao aprimoramento profissional após a formação inicial. Dentro dessas 
possibilidades, é preciso destacar a crescente oferta de cursos de formação 
continuada na modalidade à distância ou semipresencial, que, desde a sua 
regulamentação, no ano de 2005, “[...] têm sido o caminho mais escolhido 
para a educação continuada de professores pelas políticas públicas, tanto em 
nível federal como estadual e municipal” (GATTI, 2008, p. 65).

Diante dessa realidade, faz-se necessário lançar um olhar crítico para 
as demandas de qualificação contínua de professores(as), pois nem sempre as 
condições que lhe são ofertadas para a realização das formações são adequadas. 
Destacamos, dessa forma, a importância de a formação continuada ocorrer 
nas escolas e ser organizada a partir de necessidades identificadas pelos(as) 
profissionais que ali atuam, sendo a Semana do Magistério da Escola Estadual 
Aníbal Nunes Pires um exemplo de que isso é possível.
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AS CONTRIBUIÇÕES DO ESTÁGIO E DO PIBID PSICOLOGIA PARA A 
SEMANA DO MAGISTÉRIO

Desde 2011, foram ofertadas oficinas na Semana de Magistério pelos(as) 
estudantes que realizavam o estágio de docência do curso de Licenciatura e/
ou participavam como bolsistas do Pibid Psicologia. Apresentamos, a seguir, o 
título das oficinas ministradas em cada ano por esses(as) estudantes. 

A Semana do Magistério, no ano de 2011, sob o tema “O fazer 
pedagógico no cotidiano da escola pública: ressignificando o papel dos temas 
transversais”, contou com a oficina intitulada Psicologia e o ensino das 
relações étnico-raciais, ministrada por uma estudante que realizava o Estágio 
de Docência, cujo objetivo principal foi discutir o processo de constituição do 
sujeito na relação com a cultura, desnaturalizando preconceitos e estereótipos 
sobre as relações sociais e étnico-raciais do país  (SULEIMAN, 2014).

Em 2012, foram ofertadas duas oficinas pelos estudantes e supervisoras 
do Pibid, assim intituladas: Ler é viajar sem sair do lugar: refletindo 
sobre a apropriação da linguagem escrita e Posso brincar, professora? 
Fundamentadas na Psicologia Histórico-Cultural, ambas as oficinas buscaram 
evidenciar o processo de apropriação da linguagem escrita pela criança, no 
sentido de responder ao tema central do evento, a saber: “Alfabetização e 
letramento: desafios e perspectivas”.

Em 2014, houve uma intensa participação dos(as) estudantes do estágio 
e do Pibid na Semana do Magistério, que teve como tema “O brinquedo e a 
brincadeira na prática pedagógica”, bem como a participação da coordenadora 
do Pibid na mesa de abertura do evento, tendo sido ofertadas três oficinas. 
Buscando responder à temática do evento, foi proposta a oficina Resgatando 
o sentido da brincadeira na educação: uma vivência de grupo; as outras 
duas oficinas visaram atender às demandas que se mostravam recorrentes 
no cotidiano da escola, tais como questões raciais e de gênero. A oficina A 
educação brasileira e as relações étnico-raciais deu continuidade à discussão 
iniciada na Semana do Magistério de 2011 sobre essa temática; já a oficina 
Gênero e Sexualidade: reflexões sobre possibilidades de intervenção 
dentro da escola teve por objetivo sensibilizar os participantes para que os 
mitos, tabus e preconceitos relacionados à sexualidade tivessem ali um início 
de desconstrução (LIMA; SILVA; OLIVEIRA, 2016).
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Em 2015, a Semana do Magistério teve como tema “Educação e 
Diversidade Humana”, contando com a participação do Pibid Psicologia na 
composição da mesa de abertura, debatendo o tema Contextos de Diversidade 
na escola e apropriação da cultura pela criança.

Nos anos de 2016 e 2017, além da oferta de uma oficina em cada ano, 
os(as) estudantes do estágio e do Pibid Psicologia participaram da organização 
do evento juntamente com os(as) professores(as) da escola. Em 2016, o tema 
da Semana foi “Educação e Diversidade Humana”, e a oficina ofertada teve 
como título Estudantes pobres na escola pública: implicações na prática 
pedagógica; em 2017, o tema da Semana foi “Educação Inclusiva”, e a oficina 
ofertada intitulou-se Modelo social de deficiência no contexto da Educação 
Básica.

Com base nos títulos das oficinas, é possível observar uma 
mudança nas contribuições que tradicionalmente a ciência psicológica tem 
oferecido à formação de professores ao longo dos anos, qual seja: “[...] dar 
fundamentos científicos à prática pedagógica, fornecendo informações sobre 
o desenvolvimento infantil” (CARVALHO, 2003, p. 89). 

A presença da Psicologia no campo Educacional Brasileiro se confunde 
com a própria história de sua inserção em nosso país, tendo em vista que é 
por meio da Educação que o conhecimento psicológico adentra no cenário 
nacional, em pleno século XIX (SOLIGO; AZZI, 2008). É importante 
frisar que, do lugar da norma, que marcou os primórdios da Psicologia no 
contexto educativo, a Psicologia Escolar e Educacional foi consolidando-
se como fonte de compreensão, da atenção às diferenças, às subjetividades 
construídas na relação com a cultura e a sociedade. Sendo compreendida 
na sua complexidade, a escola passa a ser vista como instituição social que 
reproduz ideologia, portanto não se caracteriza por ser neutra. Contudo, 
também é compreendida como o local privilegiado que possibilita acesso 
aos conhecimentos valorizados por determinada sociedade e a construção de 
percursos de aprendizagem (SOLIGO; AZZI, 2008).

Ao indagar-se sobre os fins a alcançar com o ensino de Psicologia na 
formação de professores, Larocca (2007) salienta a importância de questionar 
a essência da educação que se pratica: ou como um mero treinamento de 
indivíduos, tendo em vista um bom exercício no mundo do trabalho, ou 
indo além, buscando a emancipação humana, numa luta contínua por uma 
vida coletiva mais justa para todos os cidadãos e cidadãs. Definir os fins é 
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vital, pois além de configurar aquilo que se persegue, denota uma tomada de 
posição perante o fenômeno educativo, afinal, “que profissional queremos 
formar?” (LAROCCA, 2007). A autora constata que a resposta para essa 
questão está imbricada com a organização dos cursos e com a condução do 
ensino pelos(as) formadores(as), no âmbito dos cursos superiores de formação 
inicial de docentes: as licenciaturas. Seus questionamentos, no entanto, podem 
relacionar-se aos diferentes momentos da formação, seja inicial ou continuada.

De modo geral, a autora defende que a formação de professores(as) 
não pode ser reduzida a um ensino baseado numa racionalidade que restringe 
a ação profissional à mera questão de regras e procedimentos técnicos, pois 
traz nefastas consequências aos(às) docentes: a sua incapacitação política e 
a ilusão de que têm autonomia em suas decisões e ações. O desenvolvimento 
da capacidade reflexiva é uma condição necessária para o(a) profissional, que 
deve imprimir um sentido sócio-político à educação que pratica: a reflexão 
sobre a sua ação e sobre o seu pensar, lutando pela emancipação de homens e 
mulheres na sociedade. Há a necessidade de contrapor à perspectiva técnica 
uma perspectiva reflexiva, crítica e emancipatória, que conceba o papel do(a) 
professor(a) não como técnico ou prático, mas sim como o de um(a) intelectual 
transformador(a) da realidade em que vive (LAROCCA, 2007).

É na mesma direção que Leite (2007), Soligo e Azzi (2008) salientam a 
necessidade do(a) professor(a) de Psicologia trabalhar com temas transversais, 
e não apenas com o ensino propriamente dito das correntes psicológicas. 
Ressaltam as diferentes contribuições das correntes psicológicas aos temas 
transversais, desde que sob um olhar crítico à Psicologia tradicional, 
biologicista e anistórica, bem como as críticas dirigidas à ideologia liberal, 
que produz relações individualistas, segregadoras (LEITE, 2007) e, por que 
não dizer, colonizadoras. Evidentemente que, ao pensar na atual conjuntura, 
professores(as) de Psicologia que venham a trabalhar tais conteúdos podem 
enfrentar imensas resistências provindas de inúmeras instâncias. 

Em contraponto, a luta para os(as) docentes que sentem esse 
compromisso profissional em problematizar questões sociais e realizar 
discussões sobre gênero e sobre determinadas violências – como a homofobia, 
o racismo e o machismo – em contextos educacionais permanece intensa e 
está longe de cessar. Apesar de, em um passado não tão remoto, a Educação 
ter se eximido de discorrer e problematizar as condições sociais em que certas 
camadas da população viviam, este ato de aparente ‘neutralidade profissional’ 
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esconde em seu seio um ato também político, pois escolher não se posicionar 
já é um posicionamento. Dessa forma, pautados no compromisso ético-
político de construir uma sociedade mais justa, emancipatória e igualitária, 
do ponto de vista social, e plural, do ponto de vista das relações humanas, 
entendemos que é papel do(da) professor(a) de Psicologia atuar de forma 
crítica e transformadora em todos os espaços educacionais e de formação. 

Outro aspecto a ser considerado na formação de professores(as) é o 
próprio lugar ocupado pela Psicologia na produção do sujeito considerado 
‘normal’, a fim de problematizar as mudanças epistemológicas no estatuto 
do sujeito e na concepção de infância ao longo da história da humanidade 
(SMOLKA, 2002). Sabe-se que tais mudanças afetaram significativamente 
as práticas sociais em torno da criança, que passaram a se fundamentar em 
teorias pedagógicas e psicológicas, visando à normatização e normalização da 
infância por meio de sua educação. O estatuto da criança vai se constituindo, 
assim, ao longo dos séculos, permeado por naturalizações, idealizações e 
reducionismos, tendo como ‘protótipo’ a criança burguesa.

No decorrer dos anos, outras práticas e pensamentos acerca da infância 
têm se modificado a partir desse novo estatuto, no quais podemos perceber um 
acirramento nos processos de medicalização da infância, especialmente nos 
contextos escolares. Como consequência, temos a patologização da criança 
que não aprende do modo instituído como único e correto, da criança que não 
é concebida como disciplinada ou atenta o suficiente; enfim, trata-se como 
casos sujeitos à medicação – como problemas de saúde – as situações que 
deveriam ser trabalhadas no âmbito educacional. Esta realidade convoca os(as) 
professores(as) de Psicologia a formar educadores(as) aptos(as) a pensar nas 
concepções de criança vigentes, bem como no modo pelo qual se trabalha, no 
ensino de Psicologia, tais concepções e teorias.

Conforme ressalta Pandita-Pereira (2013), ainda que as políticas para 
a modalidade de Educação Média Profissional e também para os cursos 
superiores, que em sua história privilegiaram o ‘como fazer’, venham se 
transformando, as características que as formaram continuam presentes na 
sociedade, uma vez que são componentes constituintes de uma formação que 
habilita ao exercício de uma profissão, um fazer técnico. Então, por mais que 
os conhecimentos teóricos venham sendo privilegiados, eles podem ficar à 
margem e serem subordinados ao uso instrumental e descontextualizado 
de seus fundamentos e de sua história, fazendo com que o ensino com tais 
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características seja incapaz de superar a cisão entre saberes teóricos e práticos, 
formando indivíduos que não conseguem articulá-los na compreensão da 
própria sociedade. Ao subordinar os conhecimentos ao seu uso instrumental, 
suas potencialidades são restringidas aos interesses do capital, formando 
profissionais que não conseguem reconhecer-se enquanto partícipes do gênero 
humano e deste em seu processo de desenvolvimento histórico e social.

Entretanto, ainda há esperanças, pois, segundo Pandita-Pereira (2013), a 
maneira como a articulação entre os saberes teóricos e técnicos é realizada em 
cada unidade escolar, bem como pelos(as) professores(as) em suas aulas, pode 
levar à modificação desse quadro. Ao problematizar o ensino de Psicologia, 
acaba-se chegando também à fragilidade da formação em Psicologia, seja para 
a licenciatura ou para o exercício profissional do(a) psicólogo(a), formação 
essa que também está sujeita ao modo como se organiza a sociedade, às 
demandas das instituições de ensino, à ausência de processos de formação 
contínua, às condições de trabalho que não favorecem o processo de pesquisa e 
planejamento, indispensáveis ao fazer docente (PANDITA-PEREIRA, 2013). 
Ressaltamos a importância da formação continuada, que não visa apenas 
complementar uma formação inicial negligenciada mas também rememorar e 
atualizar saberes e práticas, contextualizando-os com base nas demandas que 
se colocam para os(as) profissionais em cada momento histórico.

No item a seguir, apresentamos um detalhamento das oficinas 
ministradas nos anos de 2016 e 2017, bem como uma análise do processo de 
organização do evento pelos(as) estudantes da licenciatura em Psicologia.

RELATO DAS EXPERIÊNCIAS DE ORGANIZAÇÃO DA SEMANA DO 
MAGISTÉRIO E DAS OFICINAS PROPOSTAS

Todo ano é eleito pela própria Escola um tema central para a Semana 
do Magistério, que orienta a definição das oficinas e palestras. Os(as) 
professores(as) do curso de Magistério que compõem a coordenação do evento 
se reúnem algumas vezes no ano com o intuito de escolher o tema, bem como 
de realizar avaliações do trabalho realizado nos anos anteriores. Os temas 
escolhidos estão sempre ligados às problemáticas do ano vigente ou são temas 
que preocupam os(as) profissionais e os(as) estudantes. No ano de 2016, a 
Semana do Magistério teve como tema “Educação e Diversidade Humana” e, 
no ano de 2017, o tema escolhido foi “Educação Inclusiva”. 

A Semana do Magistério costuma apresentar a mesma estrutura desde 
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as primeiras edições: são oferecidas palestras em uma mesa de abertura no 
primeiro dia do evento, bem como palestras para o encerramento no seu quarto 
e último dia. Ainda no primeiro dia, ocorre o credenciamento e a cerimônia 
de abertura, com apresentações culturais organizadas pela escola. As oficinas 
ocorrem nos segundos e terceiros dias, sendo ofertadas, em média, de 8 a 10 
oficinas por noite. 

Todas as edições da Semana do Magistério ocorreram nas dependências 
da própria escola, no período noturno. Devido à popularização do evento nos 
últimos anos, o público nos anos de 2016 e 2017 foi de aproximadamente 
150 pessoas, incluindo estudantes do Magistério, estudantes de Pedagogia 
de instituições públicas e privadas, professores(as) do Ensino Básico e da 
Educação Infantil de Florianópolis e região, além de pessoas interessadas pela 
temática.

Depois de definido o tema, a tarefa principal passa ser o convite às 
pessoas que posam oferecer palestras na mesa de abertura e encerramento, 
bem como aos(às) ministrantes das Oficinas. Os(as) estudantes da licenciatura 
em Psicologia ficaram corresponsáveis pela elaboração de materiais de 
divulgação, pelas inscrições, pela produção dos certificados emitidos pela 
UFSC, assim como pela elaboração e oferta de uma oficina.

A divulgação da programação da Semana do Magistério foi feita 
via e-mail, por meio de redes sociais, no site da Escola e com entrega de 
folder nas escolas públicas estaduais da Grande Florianópolis que possuem 
o Ensino Médio Profissionalizante do Magistério. No ano de 2016, as 
inscrições foram feitas pela primeira vez em formato online, pois, até então, 
recorria-se ao preenchimento de um formulário físico, o que fazia com que 
todas as informações tivessem que ser posteriormente digitadas, tanto para 
a elaboração das listas de presença quanto para a emissão dos certificados. 
Além desse modelo gerar (re)trabalho, ocasionava erros de digitação e 
dificuldades para a compreensão das grafias das inúmeras pessoas inscritas. 
Buscando inovar o modelo de inscrição, utilizamos a opção de formulários do 
google drive e hospedamos os respectivos links no site da Escola, tendo sido 
possível transformar as inscrições em listas de presença no formato digital, 
para que, quando impressas, fossem assinadas pelos(as) participantes. Desse 
modo, divulgou-se também o site e o próprio nome da escola. Como legado, 
deixamos para a Escola uma ferramenta mais prática e atual para ser utilizada 
em edições futuras da Semana do Magistério.
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A partir da temática da Semana do Magistério e de seus objetivos, 
percebemos a necessidade de convidar pessoas de diferentes áreas de 
conhecimento para realização das atividades de formação. Considerando 
os temas escolhidos nos anos de 2016 e 2017, nosso objetivo foi oferecer 
aos(às) participantes um espaço de formação que abarcasse a complexidade 
das relações sociais, históricas e culturais que constituem os sujeitos nos 
contextos educacionais, além de viabilizar estratégias pedagógicas para uma 
atuação docente antirracista, antissexista, anti-homofóbica, anticapacitista e 
fundamentada nos direitos humanos. Sabe-se que esta complexidade, muitas 
vezes, não é problematizada, sequer trabalhada, nos conteúdos das disciplinas 
que compõem o currículo do Ensino Médio Profissionalizante do Magistério. 
Mesmo as disciplinas de Psicologia Geral e Psicologia da Educação nem 
sempre discutem os aspectos interseccionais constituidores das relações 
humanas, tais como: classe, gênero, raça/etnia e deficiência. 

Considerando tais questões, a Semana do Magistério, no ano de 2016, 
teve em sua mesa de abertura a participação de três profissionais, sendo dois do 
campo da Psicologia e um do campo da Educação, cujas reflexões abordaram a 
educação e a diversidade humana a partir de três perspectivas: corpo, diferença 
e alteridade; direitos humanos e processos educacionais como dispositivos de 
garantia de direitos; educação e questões étnico-raciais. Durante os outros 
dois dias de atividades, foram realizadas dezesseis oficinas, ministradas por 
profissionais, em sua maioria, vinculados(as) às universidades públicas da 
cidade,  às outras escolas da rede estadual de ensino ou da própria escola. 

As principais problemáticas abordadas nas oficinas foram: Educação 
Especial na perspectiva inclusiva; estudantes pobres na escola pública; 
prevenção da violência sexual infantil; povos indígenas no Brasil; LGBTfobia 
na escola; contação de histórias para crianças com deficiência; questões 
étnico-raciais na Educação Infantil e na escola; literatura africana; vivências 
musicais (d)eficientes; gênero na escola; preconceitos e combate ao racismo; o 
direito à educação de refugiados e migrantes; danças circulares para o contexto 
educacional. 

Para o encerramento da Semana do Magistério, convidamos uma 
professora da área da Educação para palestrar sobre o Projeto de Lei “Escola 
sem Partido” (PL nº 7.180/2014). A palestra sobre esse projeto, em discussão 
em uma Comissão Especial na Câmara Federal, foi de extrema importância 
para o processo de formação de todos(as)  os(as) participantes. A partir de 
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sua apresentação e discussão, os(as) presentes compreenderam que várias 
das problemáticas abordadas durante a Semana do Magistério sequer seriam 
possíveis, caso as ideias desse projeto sejam implantadas nas escolas públicas 
brasileiras. 

Participaram das atividades da Semana do Magistério, na edição de 
2016, mais de 150 pessoas, entre estudantes e docentes. De acordo com a 
reunião de avaliação realizada pela equipe pedagógica da escola, alguns 
pontos ganharam destaque: a importância dos temas abordados; a qualidade 
dos(as) profissionais que ministraram as palestras e as oficinas; e o modelo de 
inscrição online desenvolvido, que foi utilizado também na edição seguinte. 

A avaliação positiva da participação dos(as) estudantes da UFSC na 
organização da Semana do Magistério de 2016 levou a escola a solicitar 
que os(as) estudantes do estágio e do Pibid Psicologia participassem da sua 
organização também no ano de 2017, cuja temática foi “Educação Inclusiva”. 
Tal escolha deveu-se ao fato de as políticas voltadas à inclusão de estudantes 
com deficiência ainda não garantirem o seu acesso à escola, tampouco os(as)  
tratarem de maneira realmente inclusiva. Isso evidencia a urgência das lutas 
em prol de políticas públicas de inclusão, notadamente aquelas que garantam a 
permanência de crianças com deficiência na rede regular de ensino. Contudo, é 
importante destacar que a Educação Inclusiva considera a escola regular como 
um espaço que deve acolher todas as crianças, com ou sem deficiências; um 
espaço privilegiado de interações e aprendizagens, que necessita garantir tanto 
o acesso quanto a permanência, com qualidade social, de meninos e meninas 
em idade escolar.

Definida a temática, o próximo passo foi contatar profissionais que 
trabalhassem com inclusão escolar e convidá-los(as) para ofertar oficinas. 
Dezesseis propostas foram confirmadas, abordando enfoques diferenciados 
do tema em questão. As principais problemáticas tratadas foram: oficina que 
ensina a utilização do braile; dispositivos de articulação para acompanhamento 
dos alunos com deficiência; pessoa com deficiência, esportes e inclusão; o 
ensino de Arte com jogos digitais; problematização das datas comemorativas 
na Educação Infantil; educação e sexualidade: desafios na formação inicial do 
Magistério para a Educação Básica.

Com as oficinas devidamente confirmadas, o segundo passo do 
planejamento entrou em cena: o processo de inscrição dos(as) participantes. 
Como a escola já possuía um site, optamos por fazer as inscrições online. 
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Cada participante preenchia um conjunto de dados necessários à certificação 
e também indicava em qual das oficinas gostaria de participar. O número 
máximo de acadêmicos(as) em cada atividade/oficina foi estipulado pelos(as) 
ministrantes, que também ficaram responsáveis por redigir uma breve ementa 
para o encontro. 

Para a conferência de abertura, foi convidada uma profissional que se 
especializou na área de estudos sobre deficiência. Inicialmente o convite foi 
aceito, porém, ao saber que a escola não possuía condições de acessibilidade, 
esta informou que não poderia participar, já que as barreiras físicas a impediriam 
de oferecer a palestra de abertura, sendo ela uma pessoa com deficiência. 
Este fato evidenciou que, mesmo propondo discussões sobre a inclusão, isto 
ainda não é suficiente quando há barreiras que precisam cotidianamente ser 
superadas nos espaços da escola e da sociedade.  Conforme afirmam Ropoli et 
al. (2010), a escola não é uma instituição pronta e definida, ela precisa passar 
por diversos processos de transformação, de modo que proporcione uma 
educação inclusiva e democrática. Não encontramos na escola Aníbal Nunes 
Pires estudantes com deficiência física, apesar de se tratar de uma escola 
pública e de a LDB (BRASIL, 1996) definir que a Educação Especial é uma 
modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular 
de ensino. Sabe-se que a escolarização de muitas pessoas com deficiência não 
é ofertada na rede regular de ensino e que elas enfrentam muitas barreiras para 
garantir um direito previsto na legislação.

Diante do impasse que se colocou em razão da falta de acessibilidade 
para receber a palestrante convidada, a equipe que coordenava a Semana do 
Magistério resolveu pautar esse assunto na conferência de abertura, convidando 
dois profissionais para debater o tema: uma professora da Educação Infantil 
e um arquiteto que desenvolveu pesquisas sobre barreiras arquitetônicas 
e acessibilidade em espaços públicos. Os debates que ocorreram foram 
significativos e evidenciaram a necessidade de pautar o tema da educação 
inclusiva não apenas na área da Educação mas também em outros campos 
do conhecimento, visando à implantação de políticas públicas de inclusão. 
A conferência de encerramento foi o relato sobree a experiência de inclusão 
no contexto escolar de uma profissional que trabalha em diversos níveis da 
Educação e em diferentes tipos de instituições.

Além das oficinas e conferências de abertura e encerramento, a Semana 
do Magistério contou com apresentações culturais realizadas pelos(as) 
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estudantes do colégio. A edição de 2017 contou com cerca de 150 pessoas, 
sendo a avaliação dos envolvidos e do corpo docente da escola muito positiva. 
O detalhamento das duas oficinas realizadas nos anos de 2016 e 2017 encerra 
este item.

OFICINA “ESTUDANTES POBRES NA ESCOLA PÚBLICA: 
IMPLICAÇÕES NA PRÁTICA PEDAGÓGICA”

A oficina ministrada em 2016 pelo(as) estudantes do curso de licenciatura 
em Psicologia teve como objetivo geral realizar reflexões iniciais sobre o(a) 
estudante pobre na escola pública e suas implicações na prática pedagógica. 
Entre os motivos que justificaram a escolha por essa problemática, podemos 
destacar: o contexto da escola locus do estágio, que se situa em um território 
marcado pela desigualdade social, na cidade de Florianópolis; por entendermos 
que a situação de pobreza vivida por milhares de crianças e adolescentes se 
constitui em uma violação ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e, 
sobretudo, aos direitos humanos (MENDONÇA, 2015); a compreensão de que 
a temática da pobreza praticamente não está em pauta nos currículos que formam 
professores e professoras (ASSIS; YANNOULAS, 2012); a necessidade de a 
pobreza ser reconhecida como um fenômeno multidimensional, decorrente da 
desigualdade social e econômica característica do capitalismo, mas composta 
por dimensões éticas, culturais e políticas que agravam os processos de 
exclusão, humilhação e violação de direitos; o compromisso ético-político da 
Psicologia com o rompimento de ciclos de humilhação, exclusão e fracassos 
escolares historicamente imputados às crianças e aos adolescentes pobres; e o 
importante papel dessa ciência na formação de professores(as) e na garantia 
do direito à educação.

Um dos focos da oficina foi o trabalho sobre as multidimensões da 
pobreza, de modo a ampliar a compreensão e o reconhecimento dos sujeitos 
pobres nas escolas públicas. Com isso, buscamos estabelecer diálogos em torno 
da superação do olhar moralizante e culpabilizador sobre os sujeitos pobres e 
o (re)conhecimento das políticas de transferência de renda vigentes no Brasil, 
como o Programa Bolsa Família (PBF), necessárias para a superação da fome 
e de outras necessidades básicas. O destaque a esta política social foi dado em 
razão da sua importância, pois sobre ela recai, em nosso país, muitos mitos 
e preconceitos. Atualmente, são beneficiárias do Programa Bolsa Família 



203

aproximadamente 14 milhões de famílias, dentre as quais, segundo o Censo 
Escolar de 2013, tem-se 17 milhões crianças e adolescentes que frequentam as 
redes públicas de ensino (ARROYO, 2015), sendo a frequência de crianças e 
adolescentes entre 6 e 15 anos à escola uma condicionalidade do PBF.

A oficina teve duração aproximada de 120 minutos e contou com a 
participação de 20 pessoas, entre estudantes e professores(as) provindos(as) 
do curso de Magistério da própria escola, além de estudantes de outras escolas. 
Inicialmente, apresentamos dados sobre a pobreza em nosso país, suas grandes 
assimetrias em um território e população tão vastos e alguns mitos em contraste 
com a realidade. Foram tratados temas como: a diferença de poder de compra, 
o que configura uma renda baixa e o que caracteriza ser financeiramente 
desfavorecido, já que, embora habitem no mesmo país, as pessoas têm uma 
visão muito diferente sobre qual linha definidora é válida para cada uma 
destas dimensões e conceitos. Outra questão abordada foi a condicionalidade 
da frequência escolar das crianças e adolescentes vinculados(as) ao PBF e a 
importância do reconhecimento destes sujeitos na escola pública. Os efeitos 
das práticas pedagógicas moralizantes e culpabilizadoras no processo de 
escolarização das populações mais desprovidas de recursos financeiros em 
nossa sociedade também foi objeto de discussão e debates.

A finalização da oficina se deu com a reflexão sobre dados da 
realidade brasileira em contraposição aos dados mundiais e nosso contexto de 
desenvolvimento, buscando desmistificar a ideia de que nosso país seja muito 
mais pobre do que de fato é. Tais reflexões permitiram caracterizar melhor 
a realidade das escolas públicas, dos sujeitos que as constituem e da prática 
docente. Os(as)  participantes puderam, conjuntamente, ampliar pontos de vista 
e (re)pensar fatos sobre a relação pedagógica com os(as) estudantes pobres, 
aspectos que até aquele momento não haviam sido problematizados, sobretudo 
pelas informações errôneas e/ou preconceituosas que são constantemente 
veiculadas pelos meios de comunicação de massa tradicionais. Foi possível 
desmistificar ou iniciar um processo de desconstrução em relação aos mitos 
da meritocracia, do famoso jargão da família desestruturada e do falso ideal 
do assistencialismo, compreensões que (re)produzem processos de exclusão e 
fracasso escolar. 

Além da situação de pobreza, há um nível de renda baixo ou nulo; 
é preciso considerar também o acesso a serviços e direitos básicos como 
educação, saúde, seguro-desemprego, auxílio-moradia; o local de residência, 
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a região geográfica, a etnia ou a cor da pele, a idade das pessoas, o gênero, 
a composição familiar, a variação do rendimento, a falta de esperança, a 
capacidade de reivindicação de direitos (REGO; PINZANI, 2015). Considerar 
esta relação e estas dimensões na formação de professores(as), em um país 
marcado por tamanha desigualdade social, no qual milhares de estudantes 
pobres habitam as escolas, significa promover práticas pedagógicas pautadas 
nos direitos humanos e, por consequência, escolas mais democráticas, 
inclusivas e garantidoras do direito de todos e todas à educação. 

OFICINA “MODELO SOCIAL DA DEFICIÊNCIA NO CONTEXTO DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA”

A oficina intitulada “Modelo Social da Deficiência no contexto da 
Educação Básica” teve por objetivo debater as práticas atuais de inclusão 
escolar existentes na rede regular de ensino, tendo como referência as produções 
da Psicologia Soviética, especialmente as contribuições de Lev Semenovitch 
Vygotsky à educação inclusiva, em contraponto ao modelo biomédico, que 
desconsiderava o papel das estruturas sociais na opressão e marginalização das 
pessoas com deficiência. Para Vigotski, todo o aparato da cultura humana está 
adaptado à organização psicofisiológica das pessoas consideradas “normais”; 
dessa forma, todos os nossos instrumentos, técnicas, signos e símbolos são 
pensados para um único tipo de pessoa, a que ouve e vê. Nesse contexto, 
entregue ao seu desenvolvimento natural, a criança surda nunca aprenderá a 
falar, a cega nunca dominará a escrita, o deficiente intelectual nunca aprenderá 
a pensar e a utilizar os diversos recursos disponíveis. É aqui que Vygotsky 
destaca o papel da Educação na criação de técnicas artificiais, culturais, 
engendrando um sistema especial de signos ou símbolos culturais adaptados 
às peculiaridades da organização psicofisiológica da criança com deficiência.

O ponto de partida foi a apresentação do documentário As borboletas 
de Zagorski, que permitiu conhecer o trabalho realizado com crianças com 
múltiplas deficiências. Com duração de aproximadamente 120 minutos, a 
oficina lançou mão de materiais lúdicos, imagens impressas e de revistas, 
buscando conhecer e problematizar as concepções dos participantes sobre a 
deficiência.

A defesa de Lev Semenovitch Vygotsky da educação inclusiva advoga 
que, em ambientes acessíveis e sem barreiras, a pessoa com deficiência não será 
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excluída do contexto social. O modelo social da deficiência devolve o caráter 
humano às pessoas com deficiência, já que estas acabam normalmente sendo 
reduzidas ao que não conseguem fazer, além de serem desrespeitados(as) e 
terem seus direitos infringidos. Nessa perspectiva, a deficiência não é somente 
debilidade mas também potencialidade, o que resulta em uma importante 
referência em favor das possibilidades para o(a) psicólogo(a) e para outros(as) 
profissionais em seus trabalhos no âmbito da educação. Para Vygotsky, a 
proposição de formas de ensino centradas nos limites intelectuais e sensoriais 
resulta na restrição das oportunidades de desenvolvimento, criando-se assim 
um círculo vicioso, no qual, ao se duvidar da capacidade de aprender das 
pessoas com deficiência, não lhe são oferecidas condições para superarem suas 
dificuldades. Em consequência, elas ficam condenadas aos limites intelectuais 
inerentes à deficiência, tomados como fatos consumados e independentes das 
condições educacionais de que dispõem. 

O modelo social da deficiência, embora reconheça a sua base orgânica, 
argumenta que a questão maior consiste na forma como a cultura lida com 
ela; a aprendizagem da criança com deficiência está relacionada aos estímulos 
oferecidos pelo meio social, além da remoção das barreiras encontradas no 
meio físico e social, assim como nas atitudes entre as pessoas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apresentar as experiências das Semanas de Magistério realizadas 
ao longo dos últimos anos permite-nos afirmar a importância da formação 
continuada de professores(as) posta em prática pela própria escola e 
organizada pelo coletivo de docentes, que se mostrou capaz de identificar 
necessidades e propor estudos que fundamentassem práticas mais adequadas à 
sua realidade. A continuidade desse trabalho ao longo dos anos, a despeito de 
todas as dificuldades, acabou por criar um clima propício para debates sobre 
temas que nem sempre estão presentes nas disciplinas do curso, levando ao 
reconhecimento, por parte da comunidade escolar, da importância desse espaço 
para a formação dos(as) estudantes e dos(as) profissionais que ali trabalham.

Do ponto de vista da formação dos(as) professores(as) de Psicologia, 
foi possível exercitar, nas diferentes oficinas oferecidas, uma formação 
que procura ir ao cerne da formação humana, pois convoca cada um/uma a 
olhar para si e para o outro apostando em um projeto de sociedade em que 
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outro mundo seja possível, desde que a sua existência não seja negada. Uma 
formação que afirma a diferença como realidade imanente, e não como o 
oposto da normalidade ou como apenas uma temática a ser estudada. Talvez 
seja nosso papel, primeiramente, desconstruir tudo aquilo que parece natural, 
tudo aquilo que parece normal, para então nos posicionar de outro modo na 
vida e nas relações sociais cotidianas, seja na escola, na família, na rua e em 
tantos outros espaços que têm suas relações já consolidadas. Este tipo de 
formação pode romper com a domesticação do(a) professor(a) e, ao mesmo 
tempo, romper com a homogeneização anistórica dos conteúdos curriculares 
que por ele(a) são ensinados a milhares de crianças e adolescentes.

Nesta direção, entendemos que o papel da Psicologia na formação 
inicial e continuada de professores(as) é complexo e pode abarcar uma miríade 
de problemáticas, conceitos e teorias. Apesar disso, em cada contexto de 
formação, faz-se necessário estar atento(a) às demandas do território e dos 
sujeitos ali envolvidos. Uma Psicologia comprometida com a formação de 
professores(as) e com a qualidade da educação pública precisa reconhecer 
as políticas educacionais vigentes no país, os currículos que formam 
professores(as), seja no Ensino Médio Profissionalizante do Magistério, seja 
nos cursos de licenciatura. É preciso também investir em problemáticas que 
transversalizem a prática docente, tais como as relações de gênero, relações 
étnico-raciais, corporeidades e desigualdades sociais, refletindo sobre como 
estes aspectos afetam os processos de ensinar e aprender. 
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RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS NA ESCOLA: ATUAÇÕES DO PIBID 
PSICOLOGIA NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Bianca Barbosa Suleiman 
Bruna Gilvana da Costa Pereira 

INTRODUÇÃO
 

Este artigo relata as atividades desenvolvidas no âmbito do Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid), no subprojeto vinculado 
ao curso de Psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 
entre os anos de 2014 e 2015, sobre a temática das relações étnico-raciais. O 
objetivo central das ações realizadas foi apresentar a temática para profissionais 
das áreas da Educação e da Psicologia, por meio de oficinas e minicursos em 
diferentes espaços, tais como semanas acadêmicas e congressos. O público 
privilegiado foram os professores que atuavam nas redes públicas de ensino, 
particularmente as escolas de Ensino Fundamental e Médio que recebiam o 
Pibid/Psicologia, na cidade de Florianópolis.

Historicamente, vê-se um crescente debate com relação à promoção 
da igualdade racial no Brasil e no mundo, e o tema seguindo nas agendas 
governamentais e marcos legais. Os avanços das últimas décadas no Brasil 
foram visíveis, através das políticas de promoção da igualdade racial em 
diferentes áreas, tais como saúde, cultura, educação, territorialidade e trabalho. 
Em 2003, a promulgação da Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003 tornou 
obrigatório o ensino da História e cultura africana e afro-brasileira em todas 
as escolas do Brasil, porém a formação de professores e a valorização da 
diversidade em salas de aula continuam precárias, como demonstrado ao final 
deste trabalho e em outros anteriores (SULEIMAN, 2014). 

O interesse em estudar o tema das relações étnico-raciais e trazê-lo à 
prática do Pibid/Psicologia partiu das próprias bolsistas, uma tida socialmente 
como branca, outra fenotipicamente negra, as quais observavam cotidianamente 
a discriminação em relação à cor de pele em diversas instâncias de suas vidas. 
Enquanto criança negra, uma das estagiárias vivenciou diversos episódios 
de racismo e discriminação, dentro e fora do ambiente escolar. Durante sua 
formação superior, participou do movimento social negro, conseguindo 
questionar a falta de representatividade no espaço acadêmico, bem como de 
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uma teoria que abarcasse uma compreensão de sujeito que não fosse pautada 
na construção hegemônica ocidental. Já a estagiária branca começou a 
questionar o termo ‘democracia racial’ em sua adolescência, ao assistir novelas 
e propagandas de TV, bem como as pessoas de seu meio social: família, escola, 
clubes, constando que brancos(as) e negros(as) experienciavam diferentes 
relações sociais de poder e subserviência sem, aparentemente, se questionarem. 
“Como um país com um imenso ‘abismo’ social entre negros e brancos pode 
querer falar em democracia racial?”, ambas se perguntavam. Tendo como 
referências essas observações empíricas, feitas de diferentes pontos de vista 
da mesma sociedade, e o encontro que a universidade possibilitou através das 
políticas de ação afirmativa, emerge este artigo.

RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E “O BRINCAR”: O QUE DIZ A 
PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL?

Ao trabalhar com formação identitária e o desenvolvimento subjetivo das 
crianças na escola, observarmos um silenciamento sobre o tema da diversidade 
com relação à cor/raça, bem como a falta de referências para as crianças 
negras na literatura, em livros didáticos, em bonecas e nos(as) professores(as), 
em contraste com a representatividade exacerbada da ‘branquitude’1. Ao 
perceber a intrincada relação entre o desenvolvimento identitário na infância e 
as relações étnico-raciais, concluímos que era fundamental buscar referências 
teóricas que permitissem a demonstração da importância da atenção para com 
as relações étnico-raciais e a formação dos sujeitos na escola, desde a primeira 
infância.

Encontramos referências na obra do pensador russo Lev S. Vygotsky, 
um dos pilares da Psicologia Histórico-Cultural, que tem fundamentado a 
proposta Curricular de Santa Catarina para o Ensino Fundamental e Médio, 
desde a década de 1990, sobre o desenvolvimento intelectual das crianças 
em função de suas interações sociais e condições materiais da existência. 
Vygotsky nos ensina que:

Desde a infância, através de processos de 
desenvolvimento e de interação social, os seres humanos 
aprendem a discriminar e a estabelecer comparações e 

1 A ‘branquitude’ neste artigo é tida como um conceito representativo da identidade 
étnico-racial do ‘branco’. 
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conceitos que corresponderão aos comportamentos 
aprovados socialmente. Ao mesmo tempo vão 
aprendendo a empregar tais conceitos, ou etiquetas, a si 
mesmos. Estas etiquetas ou marcas externas, após um 
processo de internalização, ou seja, de reconstrução 
interna da operação externa, possibilitarão o suporte 
concreto para a ação dos seres humanos na sociedade 
e no mundo. Estes sistemas, que o autor chama de 
interpretações mentais da realidade, são, portanto, 
socialmente construídos no interior das relações do 
grupo social ao qual se pertence, como a família, a 
escola, etc. No grupo social, os indivíduos desenvolvem-
se e aprendem as formas de perceber e organizar o real. 
Estes mecanismos de mediação entre eles e o mundo 
constituem os primeiros instrumentos psicológicos e 
culturais de constituição do sujeito (VYGOTSKY, 1994 
apud SILVA, 2007).

É, portanto, na infância que desenvolvemos nossas primeiras noções 
sobre o nosso corpo e o nosso ‘eu’, por meio das relações com o ‘outro’, que são, 
na maioria das vezes, primeiramente familiares e cuidadores e posteriormente 
amigos, rede esta que se alarga após a entrada da criança na escola. E é pela 
brincadeira que esse processo se realiza. Segundo Vygotsky (1987), o brincar 
é uma atividade humana criadora, na qual imaginação, fantasia e realidade 
interagem na produção de novas possibilidades de interpretação, de expressão 
e de ação pelas crianças, assim como de novas formas de construir relações 
sociais com outros sujeitos, crianças e adultos. As crianças brincam: de médico, 
de professores, de mamãe e filhinha, de luta, de pegar.  Imaginam que são 
amigos ou inimigos, que são princesas e heróis e, assim, vão se desenvolvendo, 
usando a sua imaginação para refletir as informações que o mundo oferece 
para elas. É justamente na escola que essa criança irá brincar e representar 
seu imaginário e desejos internos, refletindo, por sua vez, as relações de seu 
mundo exterior. É por meio da brincadeira e dos jogos de imaginação que as 
crianças se constituirão como sujeitos pertencentes a um grupo, incorporando 
regras e papéis sociais, compreendendo e construindo seu lugar no mundo 
(BORBA, 2007). 

Em pesquisa realizada com crianças em seus momentos de brincadeira, 
Aretusa Santos (2005) identificou uma cena recorrente em suas observações, 
na qual, aparentemente, meninas negras passavam a assumir posturas que as 
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identificassem como brancas, colocando panos em suas cabeças, que, durante 
o desenvolvimento dos cenários de faz de conta, assumiam o papel de cabelo 
liso e comprido: “Jogavam o cabelo, penteavam-no e se elogiavam. Já os 
meninos, quando brincavam de esposo ou namorado, buscavam namoradas 
brancas.” (SANTOS, 2005, p. 11). 

As observações da pesquisadora indicam que as crianças com idade de 
3 a 4 anos já apresentavam manifestações de conflitos e percepções sobre as 
relações entre negros e brancos em suas brincadeiras, o que denota a presença 
de elementos socioculturais nessa atividade. A conclusão da autora revela 
que, assim como era observável nas brincadeiras de crianças de 3 anos a 
manifestação de conflitos sobre as relações entre negros e brancos, as crianças 
que frequentavam uma Organização Não Governamental (OnG), aos 7 anos, 
já apresentavam baixa autoestima e arraigadas concepções negativas sobre 
elementos e características fenotípicas e culturais de origens afro-brasileiras.

Ao apresentar a Psicologia Histórico-Cultural, Smolka (2009) chama 
a atenção para o fato de que essa perspectiva teórica compreende que o 
desenvolvimento da criança encontra-se intrinsecamente relacionado à 
apropriação da cultura. “Essa apropriação implica uma participação ativa da 
criança na cultura, tornando próprios dela mesma os modos sociais de perceber, 
sentir, falar, pensar e se relacionar com os outros.” (SMOLKA, 2009, p. 8).

Trindade (1997) chama a atenção para o fato de que a grande maioria 
dos professores afirma não saber lidar com a diversidade étnico-cultural das 
alunas e alunos e muito menos com situações semelhantes às descritas acima. 
É necessário propiciar o treino do olhar e da escuta para os professores, o 
que somente ocorrerá com uma formação que deixe de negar a existência 
do racismo e das diferenças entre as crianças, propiciando situações em 
que se discuta o respeito e a convivência entre elas, sem incorrer no erro de 
retroalimentar o racismo. 

O ensino da Psicologia e Relações Étnico-Raciais refere-se justamente 
ao treino desse olhar e de maneiras de atuação profissional que encarem e saibam 
lidar com essas diferenças e situações surgidas no cotidiano escolar, buscando 
compreender as dimensões da subjetividade e dos diferentes processos de 
constituição do sujeito em sociedade. Dessa forma, amplia-se e consolida-se 
uma educação atenta às muitas formas de opressão, com compromisso social, 
focalizando novas propostas curriculares, projetos e ações institucionais 
comprometidos com a democratização das relações étnico-raciais e sociais.
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AS EXPERIÊNCIAS DO ENSINO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS 
NO PIBID/PSICOLOGIA DA UFSC

Apresentamos a seguir uma síntese das diferentes ações desenvolvidas 
no Pibid/Psicologia, ao longo de dois anos, tendo como o foco a discussão 
das relações étnico-raciais na formação de professores. As três primeiras 
atividades aconteceram em 2014; e as demais, no ano de 2015.

Semana do Magistério na Escola Estadual Aníbal Nunes Pires – 
Florianópolis, SC

A Semana do Magistério é uma atividade anual que tem por objetivo 
proporcionar o aprimoramento teórico-prático dos estudantes e professores 
do curso, promovida pela escola em que o Pibid/Psicologia atua desde 2010. 
Em 2014, o tema da Semana do Magistério foi “O brinquedo e a brincadeira 
na prática pedagógica”. Ministramos a oficina “A educação brasileira e as 
relações étnico-raciais”, com duração de 3 horas e que teve 25 participantes. 
Eram objetivos da oficina: compreender a brincadeira como parte constitutiva 
da infância e espaço possível de construção de subjetividades; entender 
a importância de se trabalhar as relações étnico-raciais nos primeiros anos 
de escolarização; problematizar os padrões eurocêntricos de brincadeiras e 
histórias de ‘faz de conta’. A oficina permitiu a discussão de exemplos de 
brincadeiras, bem como estratégias de atuação em sala de aula, de acordo com 
a Lei nº 10.639/2003, apresentando materiais pedagógicos construídos a partir 
da reformulação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), 
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Foi possível estabelecer diálogo com 
as estudantes a respeito de um tema que, segundo elas, “É muito importante, 
porém, pouco aparece no currículo do curso de Magistério.”

13ª SEPEX: Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFSC

Com base na experiência da oficina anterior, organizamos um minicurso, 
que foi apresentado na Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFSC 
(SEPEX/UFSC), denominado “Relações étnico-raciais na escola: reflexões a 
partir da Psicologia Histórico-Cultural”. Diferentemente da atividade anterior, 
que tinha como público-alvo professores que atuavam diretamente com as 
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crianças, o minicurso foi dirigido para os estudantes universitários. Foram 
desenvolvidos os seguintes conteúdos: as ações afirmativas no Brasil; a Lei 
nº 10.639/2003, que alterou a LDB/1996; as Diretrizes Curriculares Nacionais 
(DCN) para a Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de 
História e Cultura Afro-brasileira e Africana; e as contribuições da Psicologia 
Histórico-Cultural para a compreensão das brincadeiras infantis como espaço 
de construção de subjetividade. Ao final, buscou-se debater a seguinte questão: 
como trabalhar o conteúdo das relações étnico-raciais na escola? Como ponto 
de partida para a discussão, foram utilizados os vídeos Vista a Minha Pele, 
do Diretor Joelzito Araújo, e um trecho de um documentário norte-americano 
sobre relações raciais denominado A conversation about race. O minicurso 
teve duração de 4 horas, e o público participante foi composto por 18 estudantes 
provenientes dos cursos de Pedagogia, Psicologia, História, Serviço Social, 
Jornalismo e Engenharia.  A avaliação da atividade foi unânime quanto à 
necessidade e importância de se trabalhar com esta temática. 

III Simpósio Formação de Professores e Práticas Pedagógicas, IV 
Mostra Pedagógica do Colégio de Aplicação e I Mostra Pibid/UFSC -  
Florianópolis, SC

Neste Simpósio, apresentamos um banner intitulado “O Pibid/
Psicologia e as relações étnico-raciais na escola: atuações possíveis na 
formação de professores”, relatando as experiências realizadas pelo Pibid/
Psicologia até então.

Escola Municipal Básica Adotiva Liberato Valentim  – Florianópolis, SC

Nesta escola, também parceira do Pibid/Psicologia da UFSC, foi 
realizada uma palestra, durante a formação dos professores que acontece no 
início do ano letivo, intitulada “Reflexões sobre o brincar e a constituição 
identitária das crianças: a Lei nº 10.639/2003 e a temática racial nas escolas 
a partir da perspectiva da Psicologia Sócio-Histórica”. Foi apresentado o 
histórico da construção das ações afirmativas no Brasil e debatidas questões 
como o cuidado e a atenção que educadores devem ter com a temática das 
relações étnico-raciais no brincar e no dia a dia da educação. As inúmeras 
dúvidas manifestadas pelos professores denunciaram a insuficiente formação 
que receberam sobre o tema ao longo de sua trajetória profissional.
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XXI Congresso Nacional de Psicologia Escolar e Educacional & 37th 
Annual Conference of the International School Psychology Association – 
São Paulo, SP

Apresentamos, neste importante evento, o minicurso “Políticas públicas 
e relações étnico-raciais na escola: contribuições do Pibid/Psicologia para a 
formação de professores”. As temáticas trabalhadas foram semelhantes àquelas 
desenvolvidas no minicurso desenvolvido na SEPEX/UFSC. Nesse caso 
específico, o minicurso era dirigido para psicólogos e estudantes de Psicologia. 
Buscando qualificar o trabalho desenvolvido até então, elaboramos um 
material denominado ‘kit-pedagógico’, com o qual apresentamos uma revisão 
bibliográfica sobre o tema, considerando, entre outras fontes, documentos 
oficiais e legislação; teses e dissertações; artigos publicados em periódicos 
e livros infantis. Esse ‘kit pedagógico’, em forma de CD, foi distribuído aos 
participantes do minicurso.

II Congresso de Pesquisadores Negros da Região Sul - Copene - Curitiba, 
PR

Nesta edição do evento, cujo tema foi “Saberes Negros do Sul do 
Brasil; Pensamento Afro-brasileiro; Pensamento Africano e da Diáspora”, 
apresentamos o trabalho “O Pibid/Psicologia e as relações étnico-raciais na 
escola: atuações possíveis na formação de professores”. O foco da apresentação 
foi a divulgação das atividades realizadas no âmbito do Pibid/Psicologia sobre 
o tema das relações raciais na formação de professores, tendo como referência 
a contribuição teórica da Psicologia Histórico-Cultural. 

II Congresso Catarinense Psicologia Ciência e Profissão – Florianópolis, 
SC

Com base nas experiências supracitadas, porém agora falando para 
profissionais e estudantes de Psicologia em específico, a discussão neste 
encontro problematizou a “episteme” dos estudos sobre relações raciais no 
Brasil realizados no âmbito da Psicologia. Foi questionada a ideia de que, para 
muitos brasileiros, entre os quais psicólogos, estudantes ou pesquisadores, o 
Brasil configura-se como um país sem racismo, onde pessoas de todas as cores 
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convivem bem e em harmonia no que diz respeito às questões raciais. Diante 
desta “realidade”, reafirmada também por grupos que detêm o monopólio 
sobre a televisão, o rádio e os jornais, assim como o poder político, o nosso 
discurso, campo ou lócus de pesquisa/ação é muitas vezes menosprezado e 
marginalizado pelo status quo, correndo o risco de ser um tema esvaziado pela 
falácia da democracia racial. Nesta experiência, foi constatada pelos presentes, 
profissionais e professores de Psicologia, a importância desta temática ser 
trabalhada nas universidades, espaços de formação acadêmica dos futuros 
profissionais da Psicologia.

Disciplina Metodologia do Ensino de Biologia – Curso de Biologia – UFSC

Fomos convidadas para ministrar uma aula sobre o tema “Relações 
étnico-raciais” na disciplina Metodologia do Ensino de Biologia do curso de 
licenciatura em Biologia da UFSC. Novamente, deparamo-nos com estudantes 
e futuros professores que pouco ou nada conheciam sobre a temática, o que 
é revelador da necessidade de atenção que os cursos de licenciatura precisam 
dedicar ao tema.

LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO E A CONSTRUÇÃO DE UM “KIT-
PEDAGÓGICO”

As atividades realizadas revelaram a necessidade de discussão sobre 
o tema nos diferentes espaços de formação e o desconhecimento, por parte 
de professores e estudantes, sobre textos e materiais já publicados acerca do 
assunto. Assim, com objetivo de organizar e divulgar essa produção, surgiu a 
ideia de construir um “kit-pedagógico”.

Além das referências teóricas, o kit-pedagógico elaborado conteve: 
listagem de literatura infantil e infanto-juvenil, vídeos e documentários 
nacionais e internacionais, vídeos infantis que discutem ou possibilitam 
o aprofundamento sobre o tema, lista de livros e documentos oficiais, sites 
e portais virtuais, fornecendo subsídios para a efetivação da pesquisa e da 
prática, na sala de aula, sobre a educação das relações étnico-raciais.

Realizar este levantamento também possibilitou nosso aprimoramento 
técnico-científico, pois nos colocou em contato com o conhecimento acadêmico 
produzido na área. Em termos metodológicos, o levantamento foi realizado por 
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meio de uma pesquisa na base de dados da Capes e SciELO para verificação 
de trabalhos acadêmicos que pautassem os temas em questão, considerando as 
seguintes palavras-chave: educação para as relações étnico-raciais; relações 
étnico-raciais; psicologia; psicologia sócio-histórica; psicologia histórico-
cultural; formação de professores e brincadeiras. Foram encontrados dezessete 
trabalhos nas áreas de Educação e Psicologia.

Abaixo, a Tabela 1 apresenta a quantidade de cada modalidade de 
trabalhos em cada uma das áreas.

Tabela 1 – Trabalhos acadêmicos sobre relações étnico-raciais segundo a modalidade
                   e a área de conhecimento

Área Artigos Teses Dissertações Total

Educação

Psicologia

Total

4

6

10

3

2

5

2

–

2

9

8

17
Fonte: Elaborada pelas autoras.

Apresentamos a seguir alguns quadros que detalham a publicação 
acadêmica nas áreas de Educação e Psicologia.

Quadro 1 – Detalhamento dos trabalhos acadêmicos na área da Educação (continua)
Tipo Ano Autor Título Local Palavras-chave

A
rti

go

2003 Nilma Lino 
Gomes

Educação, 
identidade negra 
e formação de 

professores(as): um 
olhar sobre o corpo 

negro e o cabelo 
crespo

Revista 
Educação e 

Pesquisa

Cultura; 
Formação de 

professores(as);
Identidade 

negra; 
Estética.

1999
Regina 
Pahim 
Pinto

Diferenças étnico-
-raciais e formação 

do professor

Revista 
Educação e 

Pesquisa

Formação de 
professores; 

Relações raciais; 
Livros didáticos; 

Etnia; 
Negros.
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Tipo Ano Autor Título Local Palavras-chave

A
rti

go 2013

Paulo 
Vinicius 

Baptista da 
Silva 

Gizele de 
Souza

Relações étnico-
-raciais e práticas 
pedagógicas em 

Educação Infantil

Revista 
Educar em 

Revista

Práticas pedagó-
gicas; Relações 
raciais; Educa-

ção Infantil.

2002
Valter 

Roberto 
Silvério

Ação afirmativa e 
o combate ao racis-
mo institucional no 

Brasil

Revista 
Cadernos de 

Pesquisa

Racimos;
Discriminação 

racial; 
Igualdade de 

oportunidades; 
Política social; 

Educação.

Te
se

2013
Benjamin 
Xavier de 

Paula

A educação 
para as relações 
étnico-raciais e o 
estudo de História 
e cultura da África 
e afro-brasileira: 

formação, saberes e 
práticas educativas

Universida-
de Federal 

de Uberlân-
dia 

Ensino; 
História da Áfri-
ca; Formação de 

professores; 
Saberes docen-

tes; 
Práticas pedagó-

gicas; 
Racismo; 

História afro-
-brasileira.

2011
Luciane Ri-
beiro Dias 
Gonçalves

Representações 
Sociais Sobre Edu-
cação Étnico-Ra-

cial de Professores 
de Ituiutaba - MG e 
suas Contribuições 
para a Formação 

Docente

Universida-
de Estadual 

de Campinas

Representações 
sociais; 

Educação étni-
co-racial; 

Conceito de si.

D
is

se
rta

çã
o

2006
Gisely 
Pereira 
Botega

Relações Raciais 
nos Contextos 

Educativos: Impli-
cações na Consti-

tuição do Autocon-
ceito das crianças 
negras moradoras 
da Comunidade 

de Santa Cruz do 
Município de Paulo 

Lopes/SC

Universida-
de Federal 
de Santa 
Catarina

Autoconceito; 
Crianças negras; 

Escola; 
Relações raciais;

Comunidade.

Fonte: Elaborado pelas autoras.
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Quadro 2 – Detalhamento dos trabalhos acadêmicos na área da Psicologia (continua)

Tipo Ano Autor Título Local Palavras-chave

A
rti

go

2014 Lia Vainer 
Schucman

 Sylvia da Sil-
veira Nunes

 Eliane Silvia 
Costa

A Psicologia da 
Universidade 

de São Paulo e 
as relações ra-

ciais: perspecti-
vas emergentes

Revista
Psicologia 

USP

Racismo; 
Relações ra-

ciais; 
Pós-graduação; 

Psicologia.

2014

Bianca Sulei-
man Barbosa

Psicologia e 
ensino das 

relações étni-
co-raciais: uma 
experiência na 
formação de 
professores

Revista
Psicologia 
Escolar e 

Educacional

Psicologia; 
Ensino; 

Relações étni-
co-raciais.

2012 Alessandro de 
Oliveira dos 

Santos 
Lia Vainer 
Schucman 
Hildeberto 

Vieira Martins

Breve histórico 
do pensamento 

psicológico 
brasileiro sobre 
relações étnico-

-raciais

Revista
Psicologia 
Ciência e 
Profissão

História da psi-
cologia-Brasil; 
Relações étni-

co-raciais; 
Psicologia 

social; 
Atitudes étnicas 

e raciais.
2009

Maria Luisa 
Pereira de 
Oliveira 

Stela Nazareth 
Meneghel

 Jefferson de 
Souza Bernar-

des

Modos de 
subjetivação 
de mulheres 

negras: efeitos 
da discrimina-

ção racial

Revista
Psicologia 
& Socie-

dade

Práticas discur-
sivas; 

Mulheres 
negras; 

Discriminação 
racial; 

Identidades e 
subjetividades; 
Estratégias de 

resistência.

2004

Andréa Vieira 
Zanella

Atividade, 
significação e 

constituição do 
sujeito: consi-
derações à luz 
da psicologia 
histórico-cul-

tural

Revista
Psicologia 
em Estudo

Atividade; 
Significação; 

Constituição do 
sujeito
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Tipo Ano Autor Título Local Palavras-chave

A
rti

go
2010 Edelu Kawa-

hala 
Rodrigo Diaz 

de Vivar y 
Soler

Por uma psi-
cologia social 
antirracista: 

contribuições 
de Frantz 

Fanon

Revista
Psicologia 
& Socie-

dade
-

2005
Maria Apareci-
da Silva Bento 

 Nathalie 
Beghin

Juventude ne-
gra e exclusão 

radical

Revista
Políticas 
sociais 

- acompa-
nhamento e 

análise

-

Te
se

2002

Marly de Jesus 
Silveira

Educação, 
diferenças e 

desigualdade: 
a contribuição 
da escola neste 
enfrentamento

Universida-
de de São 

Paulo 
-

2005

Paulo Vinicius 
Baptista da 

Silva

Relações ra-
ciais em livros 

didáticos de 
língua portu-

guesa

Pontifícia 
Universida-
de Católica 

de São 
Paulo

Relações ra-
ciais; 

Livros didáti-
cos; 

Discurso ra-
cista; 

Negros.

Fonte: Elaborado pelas autoras.

A Tabela 2 apresenta os assuntos predominantes nos artigos publicados 
em periódicos. O total de assuntos identificados é maior do que o número de 
artigos analisados porque os artigos estabelecem interlocução entre dois ou 
mais assuntos.

Tabela 2 – Temáticas tratadas em artigos nas áreas de Educação e Psicologia (continua)
Temas Educação Psicologia Total

Subjetividade

Juventude Negra

Histórico da Psicologia e Relações Raciais

4

–

–

3

1

2

7

1

2
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Temas Educação Psicologia Total

Formação de Professores

Educação Infantil 

Ensino das Relações Étnico-Raciais (ERER)

Total

3

1

2

10

1

–

1

8

4

1

3

18

Fonte: Elaborada pelas autoras. 
Nota: Sinal convencional utilizado: 
          – Dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento.

Dos dez artigos analisados, observamos que cinco deles estabelecem 
interlocução entre os seguintes assuntos: formação de professores e Ensino 
das Relações Étnico-Raciais (ERER) (um artigo), subjetivação e formação de 
professores (três artigos), Educação Infantil e ERER (um artigo), subjetivação 
e ERER (um artigo). 

Trazemos a seguir um exemplo de reflexão proposta em um dos artigos, 
que evidencia o quanto está temática está ausente do campo educacional:

A escola aparece em vários depoimentos como um 
importante espaço no qual também se desenvolve o 
tenso processo de construção da identidade negra. 
Lamentavelmente, nem sempre ela é lembrada como 
uma instituição em que o negro e seu padrão estético 
são vistos de maneira positiva. O entendimento desse 
contexto revela que o corpo, como suporte de construção 
da identidade negra, ainda não tem sido uma temática 
privilegiada pelo campo educacional, principalmente 
pelos estudos sobre formação de professores e 
diversidade étnico-cultural. (GOMES, 2003).

A seguir apresentamos os principais assuntos tratados nas Teses 
defendidas nas duas áreas.

Tabela 3 – Temáticas tratadas em Teses defendidas nas áreas de Educação e Psicologia

Temas Educação Psicologia Total

Subjetivação 2 1 3

Ensino das Relações Étnico-Raciais (ERER) 2 1 3

Formação de Professores 3 – 3
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Temas Educação Psicologia Total

Relações Raciais em Livros Didáticos – 1 1

Total 7 3 10
Fonte: Elaborada pelas autoras. 
Nota: Sinal convencional utilizado: 
          – Dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento. 

Observamos que quatro das cinco teses estabelecem interlocução 
entre os seguintes assuntos: subjetividade e ERER; subjetivação e formação 
docente; formação de professores e ERER. 

Abaixo, vemos a citação de uma Tese que destaca o impacto positivo 
da formação para a ressignificação dos saberes e das práticas pedagógicas dos 
professores:

O reconhecimento da existência do racismo enquanto 
desafio para os saberes e práticas pedagógicas pelos 
professores avançou rumo ao diagnóstico dos fatores 
que edificam estas práticas no ambiente escolar e os 
desafios para sua superação.  Identificamos na pesquisa 
como os docentes constroem e ressignificam os saberes 
docentes na interface com a formação continuada 
com foco no Ensino da História e Cultura da África e 
Afro-brasileira.  Observamos que os impactos desta 
formação na significação/ressignificação dos saberes 
e das práticas pedagógicas dos professores, e como 
estes repensaram valores, reconstruíram sentidos 
para a sua prática, interviram nos processos de 
organização pedagógica e curricular nas escolas 
onde lecionam.  (PAULA, 2011, p. 315, grifo nosso).

Na Tabela 4, apresentam-se os assuntos tratados nas Dissertações 
defendidas na área de Educação:

Tabela 4 – Temáticas tratadas em Dissertações defendidas na área de Educação

Temática Quantidade

Subjetivação
Infância
ERER
Total 

1
1
2
4

Fonte: Elaborada pelas autoras.
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Abaixo, tem-se o exemplo de algumas evidências encontradas nas 
pesquisas e os questionamentos delas decorrentes:

Uma outra atividade foi a construção dos bonecos com 
as crianças, na qual uma desenhava a outra, depois cada 
um pintou seus bonecos tentando deixá-los parecidos 
consigo mesmos.  Foi muito interessante o modo como 
as meninas pintavam, exagerando nos acessórios, 
roupas, cabelos e unhas coloridas. Em uma turma da 4ª 
série um menino negro pintou seu boneco todo de giz 
branco, pintava com força para ficar bem branco, as 
outras crianças ficaram um pouco surpresas, olhando 
para o boneco pintado de giz branco, até que uma delas 
perguntou: por que você pintou assim tudo branco? O 
menino negro respondeu: porque eu gosto, acho bonito.  
Esta cena mostra uma distorção daquilo que o menino 
é, e daquilo que deseja ser: branco, porque, para ele, ser 
branco é ser bonito. Talvez aqui seja importante fazer 
alguns questionamentos: como a escola trabalha com as 
noções de beleza e estética? O que a escola e a sociedade 
apresentam como sinônimo de belos? Quais e como são 
os corpos que a escola apresenta como belo? Questões 
que são importantes serem pensadas, as relações 
no contexto da escola constituem cotidianamente o 
autoconceito das crianças negras. (BOTEGA, 2000).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O que fazer para superar o racismo na escola? Um bom início para 
a nossa atuação enquanto psicólogos é reconhecer que o racismo existe e 
permeia as nossas relações no dia a dia. E saber também que, muitas vezes, o 
problema racial não aparece na escola com este ‘nome’, podendo surigir em 
forma de desatenção, indisciplina ou violência por parte do(a) aluno(a). 

Observamos que, para as crianças, as diferenças que existem entre 
elas são algo instigante, curioso, que as faz pensar sobre si e sobre os outros. 
Portanto, destacamos a importância de serem trabalhadas, desde a primeira 
infância, questões referentes às diferenças entre as pessoas, tais como: cor da 
pele, tipos de cabelo, diferenças de gênero, constituição física, origem, etc. 
Trazer esta reflexão para o cotidiano das crianças desde a primeira infância 
fará com que elas, na segunda infância, tenham repertório para valorizar e 
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apreciar as diferenças, ao invés de estigmatizá-las. Por esta razão, pensar a 
Psicologia como uma ferramenta para o fortalecimento de pessoas e grupos 
e o ensino da Psicologia e Relações Étnico-Raciais como alternativa para a 
compreensão dos processos psicossociais presentes no contexto educativo são 
propostas que ajudarão a construir os processos de transformação qualitativa 
da escola, visando ao bem-estar das pessoas e das comunidades.   As 
avaliações que aplicamos ao final dos seminários, minicursos e palestras 
revelaram a insuficiência da abordagem sobre esta temática nos diferentes 
currículos de cursos e universidades e afirmaram a importância deste trabalho 
desenvolvido por meio do Pibid/Psicologia. Os trabalhos aqui apresentados 
revelaram a importância da temática das relações raciais, em especial no campo 
da Educação. De uma forma geral, a mudança na LDB/1996 trazida pela Lei nº 
10.639/2003 não atingiu a formação dos profissionais inseridos nos contextos 
educacionais, menos ainda os profissionais da Psicologia, que continuam a 
concluir sua graduação ouvindo falar muito pouco sobre o tema. Também são 
poucos os cursos de pós-graduação e as especializações que abordam a questão. 
Constatamos que a Psicologia brasileira possui uma escassa produção na área, 
o que nos revela que a questão, na maioria das vezes, tem escapado ao olhar 
e aos cuidados do profissional atualmente inserido nas inúmeras instâncias 
de trabalho: clínica, organizacional, hospitalar, escolar, em diversos campos 
de pesquisa e universidades. Afinal, quantos de nós já discutiram sobre as 
representações negativas que se tem do negro e a supervalorização que se faz 
do branco em nossa sociedade? E sobre as experiências vivenciadas a partir 
dessas diferentes corporeidades? Sobre a ‘branquitude’ e sobre a ‘negritude’? 

Observamos um ‘mal-estar geral’ com relação à temática no Brasil, 
desde o seio das famílias até os currículos escolares, nas posturas dos pais e 
professores, na mídia, nos fabricantes de brinquedos, nas editoras de livros. 
Comumente, percebe-se um silêncio quando se trata de questões como o 
privilégio do branco. Mais um motivo para ficarmos atentos e redobrarmos a 
nossa atenção às diferenças de tratamento que recebem pessoas (crianças) de 
diferentes etnias e classes sociais.

Acreditamos, com este trabalho, ter atingido o nosso objetivo de refletir 
sobre como as relações étnico-raciais impactam na constituição subjetiva/
identitária dos sujeitos desde a infância, demonstrando como uma teoria 
psicológica pode contribuir para a compreensão das relações étnico-raciais 
e colaborar com o trabalho sobre o tema no cotidiano escolar, em busca de 
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intervenções pedagógicas comprometidas com o respeito e a valorização da 
multiculturalidade.
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O PLANEJAMENTO COLETIVO DE ENSINO COMO ESTRATÉGIA 
DE AÇÃO DO PSICÓLOGO ESCOLAR: REFLEXÕES COM BASE 
NO ESTÁGIO EM PSICOLOGIA EDUCACIONAL COM TURMAS 

DE CORREÇÃO DE FLUXO NA REDE ESTADUAL DE ENSINO DE 
SANTA CATARINA.

Diana Carvalho de Carvalho
Mônica Santini de Oliveira Doki

Raphael Sansonetti Valverde

INTRODUÇÃO

Neste trabalho, apresentamos reflexões teórico-práticas que tiveram 
por base a experiência de estágio obrigatório desenvolvido durante o ano de 
2012 na ênfase em Psicologia Escolar e Educacional do curso de Psicologia 
da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), realizado em uma escola 
da Rede Estadual de Ensino de Santa Catarina, no município de Florianópolis, 
com professores e estudantes de duas turmas de correção do fluxo escolar. 
As turmas foram organizadas para atender à Política Educacional adotada 
pelo Estado de Santa Catarina no ano de 2012, denominada de “Programa de 
correção de fluxo idade-série”. Esse Programa consistiu em agrupar estudantes 
repetentes dos 5º, 6º e 7º anos, com idade acima de 13 anos, com objetivo de 
corrigir a defasagem idade-série existente, ou seja, proporcionar aos estudantes 
oportunidades de se apropriarem dos conteúdos correspondentes a essas séries 
para, no ano seguinte, ingressarem no Ensino Médio.  

Os estagiários também integravam o Programa de Iniciação à Docência 
(Pibid), em subprojeto vinculado ao curso de licenciatura em Psicologia, cujas 
atividades foram desenvolvidas no curso de Magistério da mesma escola, 
situação que favoreceu a parceria com a Coordenação Pedagógica e sua 
participação nos momentos de planejamento de ensino, em companhia dos 
professores das referidas turmas. 

As atividades do estágio consistiram em um conjunto de ações que 
visaram ressignificar as vivências dos estudantes e dos professores diante das 
histórias de reprovação e repetência, buscando identificar as potencialidades 
da comunidade escolar perante o processo de aprendizagem. Do ponto 
de vista teórico, o trabalho fundamentou-se na Psicologia Soviética, mais 
especificamente na Teoria da Atividade formulada por Alexis Leontiev, 
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referencial que também orienta a Proposta Curricular do Estado de Santa 
Catarina.

A intervenção realizada teve como foco a atuação do psicólogo 
escolar em um aspecto central da organização escolar, qual seja, o trabalho 
pedagógico, atuando no planejamento docente e na realização de atividades 
intencionalmente orientadas para o ensino dessas turmas específicas, em uma 
perspectiva ampla e formativa dos sujeitos.  Destacam-se, assim, tanto as 
contribuições da Psicologia Histórico-Cultural para a atuação dos profissionais 
da escola como a importância do espaço de planejamento coletivo para as 
atividades de ensino e aprendizagem. 

CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO 
IDADE-SÉRIE 

Em 2011, a Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina (SED/
SC) realizou uma pesquisa, por meio das Gerências Regionais de Educação 
(Gered), em que foram levantados dados sobre a quantidade de alunos com 
mais de 13 anos que cursavam os 5° e 6° anos do Ensino Fundamental de 
9 anos na Rede Estadual de Educação Básica naquele ano.  Com base nos 
dados obtidos, a Secretaria constatou formalmente que havia uma significativa 
distorção idade-série nessa faixa etária de estudantes, motivada principalmente 
por histórias de reprovação escolar (SANTA CATARINA, 2012).

Alguns fatores que justificavam essa situação, segundo o documento 
da SED/SC, referiam-se ao ingresso tardio desses estudantes no sistema 
educacional, principalmente em comunidades rurais com difícil acesso às 
escolas, e também às barreiras relativas à educação inclusiva para pessoas 
com deficiência (SANTA CATARINA, 2012). 

Com base na demanda identificada, a Diretoria de Educação Básica e 
Profissional (Dieb) e a Gerência de Ensino Fundamental (Geref) da Secretaria 
Estadual de Educação sustentaram a necessidade de ofertar uma proposta 
alternativa de ensino para esses estudantes com distorção idade-série durante 
o ano de 2012, sendo criado assim o “Programa de Correção do Fluxo 
Idade-Série: Recuperação dos Saberes”1. Tal programa teve como objetivos: 
possibilitar o ingresso desses estudantes no Ensino Médio em 2013, buscando 
corrigir o fluxo idade-série no Ensino Fundamental, além de recuperar os 

1 Informações disponíveis no site da Secretaria de Educação de Santa Catarina: <https://
bit.ly/2uyN1eP>. Acesso em: 20 out. 2017. 
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saberes desses alunos, dando a eles condições de maior êxito no processo de 
aprendizagem (SANTA CATARINA, 2012).

Na perspectiva legal, o Programa de Correção do Fluxo Idade-Série 
fundamentava-se na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), que, em seu art. 24, 
inciso V, alínea b, respalda a adoção por parte dos sistemas de ensino de 
ações que oportunizem a aceleração de estudos para estudantes com atraso 
escolar (BRASIL, 1996).  Na mesma direção, a Constituição Federal de 1988 
também considera o Estado como responsável por oferecer condições para 
que a apropriação do conhecimento com qualidade seja garantida como direito 
social para esses alunos (BRASIL, 1988). 

Assim, o Programa de Correção do Fluxo constituiu em uma política 
pontual estabelecida pelo Estado de Santa Catarina para o ano de 2012, com 
o objetivo de garantir os direitos sociais desses alunos em seu processo de 
aprendizagem e em sua formação humana. Teve sua origem nos Programas 
de Aceleração da Aprendizagem, lançados por Fernando Henrique Cardoso 
em 1997, que, em Santa Catarina, configuraram-se como o Programa “Classes 
de Aceleração”, iniciado em 1998. Tais Programas tinham objetivos similares 
aos do Programa de Correção do Fluxo Idade-Série lançado para o ano de 
2012, a saber: resolver os problemas da distorção idade-série, potencializando 
o aprendizado desses estudantes com estratégias diferenciadas de ensino 
(HANNF et al., 2002).

Em artigos que analisam tais programas, pesquisadores destacam que há 
uma complexa conjuntura de fatores que sustentam o fracasso e os problemas 
escolares, acarretando a distorção do fluxo idade-série. Esses fatores estão 
relacionados às Políticas Educacionais adotadas pelo Estado:

Em Santa Catarina, o descaso histórico de governos 
catarinenses com a escola pública tem arrastado por 
longas décadas o fracasso escolar. No âmbito da rede 
estadual a falta de condições materiais e pedagógicas é 
uma constante, aliada à precária situação de um quadro 
composto de docentes mal pagos e por um elevado 
número de ACTs2 com baixa qualificação profissional. 
(HANNF et al. 2002, p. 39).

2 O termo ACT refere-se aos professores Admitidos em Caráter Temporário na Rede 
Estadual de Ensino de Santa Catarina, professores com contratos mais flexíveis e condições 
de trabalho mais precárias que os efetivos. Segundo dados do Portal de Transparência do 
Estado de Santa Catarina, os ACTs chegavam a compor 57,43% do total de professores 
(efetivos e temporários), porcentagem que em 2017 chegou a 60%. (VALVERDE, 2018).



231

Com base nesses estudos, pode-se problematizar o diagnóstico da 
Secretaria de Educação de Santa Catarina, que justifica o Programa proposto em 
2012 pelas dificuldades dos estudantes no acesso às escolas ou pelas histórias 
de repetência. Não há evidências de que as precárias condições materiais e 
pedagógicas em que ocorre o ensino, especialmente as condições de trabalho 
enfrentadas pelos docentes, tal como explicitadas pelos pesquisadores, tenham 
sido sanadas ao longo dos anos.

As estratégias utilizadas pelos Programas de Aceleração para solucionar 
os problemas relacionados ao fracasso escolar, na prática, não alteraram as 
estruturas que originam a exclusão escolar. Na verdade, conforme indicam 
Hannf et al. (2002, p. 39):

Constituem-se, assim, em propostas pedagógicas 
voltadas para o atendimento às diferenças individuais, à 
adequação do currículo e às alternativas metodológicas, 
entre outras, sem alterar velhas estruturas. Os dados 
sobre o fracasso escolar no sistema de ensino brasileiro 
são representativos dos resultados dessa prática. 
Uma prática que tem ocultado o fenômeno social da 
exclusão escolar, centrando os problemas educacionais 
nos recursos pedagógicos e na pessoa do aluno. Se, de 
um lado, as políticas nacionais como a das Classes de 
Aceleração têm tratado os problemas educacionais como 
endemias, cujas medidas remediativas têm o intuito de 
eliminar “a doença” da evasão e da reprovação, de outro 
serviram para desvelar as contradições existentes no 
ensino brasileiro.

Coimbra (2008) também analisa as políticas públicas de enfrentamento 
à reprovação e à interrupção escolar materializadas no Programa Classes de 
Aceleração existente em Santa Catarina no período de 1998 a 2003. Em sua 
análise, a autora toma como referência as políticas neoliberais para a Educação 
em nível internacional e nacional, particularmente aquelas implementadas 
no governo de Fernando Henrique Cardoso. A pesquisa buscou investigar 
a implantação do Programa no Estado na visão de seus agentes, bem como 

3 Essa Proposta foi elaborada no início da década de 1990, no contexto das primeiras 
eleições diretas para os governadores estaduais, depois de um longo período de ditadura 
militar, com uma vitória massiva dos políticos com perfil de centro-esquerda, e em um 
momento de grande mobilização dos professores por participação no plano estadual de 
educação. Em 1998, houve uma segunda edição da proposta e, em 2005, uma terceira, 
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os impactos na trajetória dos estudantes que dele participaram, tendo sido 
realizadas entrevistas com gestores escolares, professores e estudantes. 

O confronto e a necessidade de articulação com a Proposta Curricular de 
Santa Catarina, que estava sendo implantada3 à época , foi um tema destacado 
pelos educadores entrevistados, especialmente quanto à distância entre os 
princípios teóricos da Proposta Curricular, fundamentada em autores da 
Psicologia Histórico-Cultural, e aqueles do Programa Classes de Aceleração, 
que se pautava em uma visão individualizada do fracasso escolar, centrada 
nas dificuldades dos estudantes com história de repetência. Segundo os 
entrevistados, essa contradição esteve presente durante todo o funcionamento 
do Programa, e a alternativa encontrada pela equipe da Secretaria de Educação, 
responsável por sua organização, foi a elaboração de materiais pedagógicos que 
esclarecessem os professores e problematizassem a necessidade emergencial 
da existência das classes de aceleração. Nas palavras da autora, duas posições 
sintetizavam a opinião dos educadores diante do Programa: 

[...] se por um lado a proposta entusiasmou alguns 
educadores que acreditavam que ela poderia 
proporcionar a permanência de estudantes e o retorno 
à escola daqueles que haviam interrompido sua 
escolarização, por outro gerou certa desconfiança de 
outros professores que avaliavam a proposição de se 
acelerar a aprendizagem como a oferta de um ensino de 
segunda linha. (COIMBRA, 2008, p. 140).

Mesmo observando divergências entre os educadores quanto ao sucesso 
do Programa Classes de Aceleração, alguns pontos foram destacados por eles 
nas entrevistas:

-.O Projeto Classes de Aceleração, embora destoante 
da Proposta Curricular do Estado, acabou por apoiar a 
implantação da nova proposta, por servir de laboratório 
para o ensaio de alguns de seus princípios. O projeto 
privilegiou o trabalho interdisciplinar e a adoção de 
estratégias que permitiam ao estudante a participação 

com a inclusão de estudos temáticos, entre eles Educação e Infância (OLIVEIRA, 2008). 
Segundo o documento oficial, a Proposta Curricular, fundamentada na concepção histórico-
cultural, é o currículo oficial da Rede Pública Estadual de Ensino de Santa Catarina, que 
orienta todos os trabalhos pedagógicos nas diferentes áreas do conhecimento (SANTA 
CATARINA, 2007).
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ativa na avaliação de seu desempenho escolar;
-.As classes de aceleração se constituíram numa 
oportunidade de escolarização de jovens e adultos que 
haviam interrompido seus estudos por muitos anos. Por 
ser oferecido em várias unidades de ensino, o projeto 
facilitou o acesso à escola de jovens e adultos que por 
alguma razão não poderiam deslocar-se para o centro 
da cidade, onde o programa de educação de jovens e 
adultos era oferecido naquele período;
-.Uma das experiências mais notáveis que o Projeto 
Classes de Aceleração possibilitou surgir foi a 
elaboração de cadernos pedagógicos pelo conjunto de 
educadores da rede. Ao que tudo indica, houve de fato 
um investimento contundente da Secretaria da Educação 
na reunião de professores, que se viram na posição 
de autores e não meros consumidores de materiais 
pedagógicos. (COIMBRA, 2008, p. 137).

Embora a preocupação da equipe de educadores que elaborou o 
Projeto Classes de Aceleração de construir uma proposta de programa que 
emergisse do coletivo dos educadores da rede não tenha logrado o êxito 
desejado, alguns aspectos foram destacados pelos entrevistados por terem 
servido como referência para as atividades de ensino regulares realizadas em 
todas as escolas, a saber: 80 horas de formação direcionadas aos docentes que 
participaram do projeto, as discussões realizadas e a qualidade do material 
elaborado pela equipe da Secretaria de Educação (COIMBRA, 2008). O 
Programa de Correção de Fluxo Idade-Série de 2012 não contemplou horas 
de formação para os professores, mas garantiu reuniões pedagógicas regulares 
para planejamento das atividades com todos os envolvidos no processo, sob a 
coordenação da equipe pedagógica da escola. Observou-se que essas reuniões 
foram consideradas fundamentais para todos os professores envolvidos no 
processo, por permitirem o planejamento coletivo e as discussões necessárias 
ao trabalho docente, espaço inexistente no cotidiano escolar. 

Coimbra identifica o mesmo movimento no Programa anterior: do 
ponto de vista da organização do ensino, o Programa acabou estimulando 
o planejamento conjunto das disciplinas e o trabalho em parceria entre os 
professores. São suas palavras:

Ainda que o Projeto Classes de Aceleração não tenha 
avançado no que se refere à organização do espaço e 
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do agrupamento dos alunos, e que, ao contrário, tenha 
reforçado a ideia da necessidade de se comporem turmas 
homogêneas de alunos do ponto de vista do desempenho 
escolar, propôs outra forma de organização dos saberes 
escolares ao estimular e possibilitar o planejamento 
conjunto das disciplinas e o trabalho em parceria dos 
professores. Mesmo que esta forma de organização 
do trabalho escolar não tenha prevalecido em todos os 
estabelecimentos de ensino que ofertaram classes de 
aceleração, havia o incentivo da equipe responsável pela 
coordenação do Projeto Classes de Aceleração para isso. 
(COIMBRA, 2008, p. 193-194).

Pensar coletivamente e de forma intencional as atividades a serem 
realizadas com os estudantes permitiu aos professores rever sua ação 
pedagógica e propor estratégias de ensino de acordo com as necessidades dos 
estudantes que compunham aquele grupo. Observou-se o mesmo processo 
acontecendo em 2012, sendo o papel exercido pela coordenação pedagógica 
essencial para garantir esse espaço de planejamento, estudo e reflexão sobre 
a prática. Foi proposto pela coordenação pedagógica a leitura e discussão 
de textos e materiais pedagógicos fundamentados na Teoria da Atividade, 
atitude que pode ser relacionada com o que Coimbra (2008) identificou: a 
preocupação dos profissionais que participaram da elaboração e implantação 
da Proposta Curricular de Santa Catarina de não abandonar seus princípios, 
mesmo diante de programas e projetos com outra perspectiva teórica. De certa 
forma, manifestava-se uma espécie de resistência às políticas educacionais, 
que acontecia internamente na instituição escolar. 

Diante do exposto até aqui, observa-se que, mesmo considerando 
as especificidades de cada projeto e o intervalo de quatorze anos entre a 
implantação do Programa de Classes de Aceleração (1998) e do Programa 
de Correção do Fluxo (2012), as justificativas apresentadas pela Secretaria 
Estadual de Educação para a criação de ambos os programas são similares. Isto 
indica que se mantém presente no ideário educacional, no foco das políticas 
educacionais e entre os próprios professores e estudantes, uma concepção de 
‘fracasso escolar’ que requer tratamentos individualizados e estigmatizantes, 
sendo desconsiderados os problemas estruturais e mais amplos da sociedade 
brasileira, especialmente as condições de trabalho dos professores, aspectos 
amplamente evidenciados na literatura educacional. Dessa forma, afirma-se 
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a perspectiva de culpabilização ou responsabilização individual de alunos, 
professores e outros membros da comunidade escolar, sendo as condições 
materiais de trabalho na realidade escolar associadas ao sucateamento proposto 
pelas políticas educacionais vigentes no Estado e no País, de acordo com a 
realidade do capitalismo internacional, como identifica Coimbra (2008).

Do ponto de vista da atuação profissional do psicólogo diante de tais 
demandas, podemos destacar a tradicional polêmica com relação aos ‘alunos-
problema’ e sua estigmatização na escola:

Qualquer profissional ou teórico que tenha imediata 
ou mediatamente o contexto escolar como fonte de 
indagação pode verificar a frequência com que essa 
figura, a nós polêmica, dos “alunos-problema” tem se 
destacado no discurso dos protagonistas escolares. São 
eles quase sempre diagnosticados como portadores 
individuais de algum desvio de normas escolares 
clássicas, enquadráveis em um vasto espectro 
de anomalias mentais e/ou morais. No que tange 
especificamente o erro escolar e seu efeito cumulativo, o 
fracasso, convém apontar desde já que tais vicissitudes 
do trabalho escolar não podem, sob nenhuma hipótese, 
ser encaradas como atributos psico(pato)lógicos, ou 
como predisposições particulares – inatas ou adquiridas, 
não importam – de um suposto “aluno-problema”. 
Mesmo porque esse mesmo aluno, dependendo das 
circunstâncias, pode apresentar uma produtividade e um 
entusiasmo insuspeitos aos olhos viciados pelo tirocínio 
pedagógico. (AQUINO, p. 93, 2000).

Aquino (2000) aponta a necessidade de encarar a questão dos 
“alunos-problema” e dos “problemas de aprendizagem” como situações 
reais relacionadas à escola, como instituição social complexa que é. Assim, 
problemas que se expressam no cotidiano escolar, como as condições de 
trabalho pedagógico e as relações professor-aluno, implicam em aspectos 
amplos associados às políticas educacionais. Tal forma de compreender 
o problema exige uma atuação do psicólogo escolar que tenha como foco 
as relações sociais estabelecidas no espaço escolar e o objetivo da própria 
educação escolar, qual seja: permitir aos estudantes a apropriação do 
conhecimento acumulado pela humanidade, tarefa que, segundo Leontiev, 
pode ser compreendida como um processo de humanização (MOURA, 2010).
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A seguir, apresentamos as atividades desenvolvidas no estágio, 
buscando explorar os aspectos teóricos que as orientaram.

REFLEXÕES TEÓRICO-PRÁTICAS COM BASE NAS EXPERIÊNCIAS 
DE ESTÁGIO

A organização do ensino nas duas turmas de correção de fluxo da escola 
era a seguinte: quatro disciplinas, sendo a carga horária dividida em 10 horas/
aula de Português, 10 horas/aula de Matemática, 3 horas/aula de Artes e 3 
horas/aula de Educação Física. As aulas eram ministradas por duas professoras 
de Português, duas professoras de Matemática, dois professores de Artes e uma 
professora de Educação Física; alguns desses professores ministravam aulas 
para as duas turmas, outros para apenas uma. Semanalmente ocorriam reuniões 
de planejamento pedagógico com a participação de todos os professores e da 
coordenação pedagógica. 

Inicialmente, durante o primeiro mês do estágio, a inserção dos 
estagiários se deu com as observações das turmas, a fim de conhecer sua 
dinâmica de funcionamento, e também com a participação nas reuniões 
semanais de planejamento, atividade essa que se prolongou ao longo de todo 
o ano letivo. Mesmo não havendo oficialmente um espaço para formação 
continuada no projeto, foram reservados momentos de discussão teórica para 
os professores das turmas, com assessoria da professora da universidade, 
orientadora do estágio. Os temas propostos relacionavam-se aos princípios 
da Teoria da Atividade, bem como às pesquisas desenvolvidas na realidade 
escolar sob essa perspectiva teórica. Não é nosso objetivo neste texto 
apresentar detalhadamente a Teoria da Atividade de Leontiev; nosso foco está 
na Atividade Orientadora de Ensino, conceito proposto por Moura (2010) com 
base nos estudos de Leontiev e Davidov. 

Ancorados no materialismo dialético, esses autores compreendem 
a atividade humana como um processo histórico-cultural relacionado à 
consciência: 

Não é possível compreender a atividade humana 
sem sua relação com a consciência, pois essas duas 
categorias formam uma unidade dialética. Nas relações 
entre a consciência e a atividade, a consciência é a 
forma especificamente humana do reflexo psíquico 
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da realidade, ou seja, é a expressão das relações do 
indivíduo com o mundo social, cultural e histórico, 
que abre ao homem um quadro do mundo em que ele 
mesmo está inserido. A consciência refere-se, assim, à 
possibilidade humana de compreender o mundo social e 
individual como passíveis de análise.  (MOURA, 2010, 
p. 20).

Nessa perspectiva, a consciência é social por natureza, sendo expressão 
das relações do indivíduo com outros homens e com o mundo circundante. 
Moura (2010, p. 20) chama a atenção para a importância do trabalho e da 
linguagem no trânsito da consciência social para a consciência individual: 
“Sendo o trabalho atividade socialmente organizada, a linguagem torna-se 
necessidade e condição para o desenvolvimento social e individual dos homens. 
Pela linguagem, os homens compartilham representações, conceitos, técnicas, 
e os transmitem às próximas gerações.” É nesse sentido que a educação torna-
se um processo de humanização, como defendia Leontiev.

Moura (2010) dedica-se a explicitar como o conceito de atividade, 
desenvolvido pela Psicologia Histórico-Cultural, pode fundamentar o trabalho 
do professor na organização do ensino, considerando a interdependência 
entre o conteúdo de ensino, as ações educativas e os sujeitos que delas fazem 
parte. O autor compreende a atividade de ensino como o modo privilegiado de 
realização da atividade escolar, assemelhando-se aos processos de formação 
das funções psíquicas superiores, que acontecem nas relações mediadas por 
instrumentos culturais. Em suas palavras:

A natureza particular da atividade de ensino, que é a 
máxima sofisticação humana inventada para possibilitar 
a inclusão dos novos membros de um agrupamento social 
em seu coletivo, dará a dimensão da responsabilidade 
dos que fazem a escola como espaço de aprendizagem 
e apropriação da cultura humana elaborada, bem como 
do modo de prover os indivíduos, metodologicamente, 
de formas de apropriação e criação de ferramentas 
simbólicas para o desenvolvimento pleno de suas 
potencialidades. (MOURA, 2010, p. 82).

Ancorado na concepção de Davidov, de que a função do ensino é a 
atividade central do professor, Moura (2010) entende que a Atividade 
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Orientadora de Ensino pressupõe que as atividades de ensino devem ser 
planejadas de modo intencional pelo professor, considerando diversos aspectos: 
o conteúdo da aprendizagem; os sujeitos envolvidos; suas necessidades e 
motivos  (do professor no ensino e dos estudantes na aprendizagem); assim 
como o objetivo de apropriação dos elementos culturais por parte destes 
sujeitos, com a finalidade de sanar suas necessidades em uma perspectiva de 
formação humana ampla e vinculada à realidade. 

Assim, destacam-se quatro componentes essenciais a serem considerados 
no conceito de Atividade Orientadora de Ensino: as necessidades dos sujeitos 
em sua vida cotidiana, vinculadas à apropriação dos elementos culturais; 
as suas motivações, vinculadas à apropriação do conhecimento, para ‘ler’ a 
realidade e atuar nela visando a alguma necessidade; os objetivos de ensino e 
da aprendizagem, articulados à solução de tais necessidades e problemas; e a 
proposição e planejamento intencionais de ações objetivas para alcançar tais 
objetivos (MOURA, 2010). 

O autor destaca que tal proposição teórica se pauta no pressuposto de que 
o processo de ensino e aprendizagem seja significativo para os estudantes; para 
tanto, faz-se necessário produzir condições adequadas para a aprendizagem de 
cada aluno a partir de suas singularidades e de suas vivências, considerando-se 
a heterogeneidade destes sujeitos. 

Foram esses pressupostos que fundamentaram as intervenções 
realizadas no estágio, especialmente a participação dos estagiários nas 
reuniões de planejamento coletivo de ensino. O resultado do planejamento 
coletivo foi a proposição de atividades norteadas por temas interdisciplinares, 
de forma articulada entre as quatro disciplinas. Considerando que o ano era 
dividido em quatro bimestres, foram propostos quatro temas norteadores 
interdisciplinares por bimestre. O primeiro tema, Alimentação saudável, 
foi escolhido antes da inserção dos estagiários nas reuniões. No final desse 
primeiro bimestre, as discussões realizadas nas reuniões, agora já com a 
participação dos estagiários, levaram à avaliação de que seria fundamental 
lidar com a desmotivação e a falta de comprometimento dos estudantes diante 
de seu processo de aprendizagem. Durante as observações em sala de aula, 
percebeu-se uma forte desmotivação por parte dos estudantes para permanecer 
em sala e realizar as tarefas de ensino.

O desrespeito dos alunos com os professores, a dificuldade dos 
professores em lidar com o barulho e a bagunça dos alunos que não aparentavam 
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se identificar com as aulas foram situações recorrentes nos primeiros meses. 
Muitas dessas ocorrências também foram relatadas pelos professores durante 
as reuniões de planejamento, nas quais, novamente, a desmotivação dos alunos 
era ressaltada como elemento que dificultava sua aprendizagem.

Assim, o tema proposto para o segundo bimestre, escolhido de forma 
colaborativa por professores e estagiários, buscou responder a seguinte 
questão: “por que ir à escola?” Colocava-se em pauta o significado da vivência 
escolar desses estudantes, marcados por uma trajetória de repetência.

No planejamento coletivo, o objetivo proposto foi atrelar essa temática 
a todas as disciplinas, buscando uma conexão entre elas. Por exemplo, para 
a disciplina de Artes propôs-se a realização de maquetes da escola, enquanto 
na disciplina de Matemática os estudantes realizaram atividades relativas às 
medidas da escola. O gatilho disparador para essa discussão com os estudantes 
foi a exibição do filme Treino para a Vida, proposto pela professora de 
Educação Física, cuja temática central aborda a superação das condições de 
fracasso escolar.

A partir do segundo bimestre, os estagiários também tiveram assegurado 
um espaço de intervenção com os estudantes, em atividades realizadas durante 
as aulas semanais, nas duas turmas. Assim como em todas as disciplinas, o 
objetivo do trabalho centrou-se em conhecer as motivações e os significados 
atribuídos pelos alunos à vivência escolar. A primeira atividade realizada com 
as turmas consistiu em problematizar com os estudantes quais informações 
eram necessárias para se conhecer alguém. Além de colocar os alunos em papel 
ativo nessa tarefa de propor perguntas, eles deviam respondê-las, fazendo com 
que todos pudessem se conhecer melhor. Essa primeira atividade revelou que 
os professores pouco sabiam dos interesses e habilidades desenvolvidas pelos 
estudantes fora da escola, surpreendendo-se com aquilo que era revelado pelos 
estudantes, como o interesse e conhecimento de alguns pela poesia.

As atividades propostas pelos estagiários envolviam a construção de 
cartazes com os temas “o que eu aprendo na escola” e “o que eu gosto de 
aprender”, além das perguntas “como aprendo melhor?” e “o que não gosto de 
aprender?”. Com base nos cartazes, foi realizado um diálogo dirigido, sobre 
qual a função e o significado da escola para esses alunos. Posteriormente, foi 
realizada outra atividade, que envolvia a produção de desenhos coletivos: cada 
aluno desenhava algo em uma folha; em seguida, essas folhas giravam no 
círculo de alunos, de forma que todos desenhavam nas folhas uns dos outros. 
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Com isso, tivemos o objetivo de mostrar vivencialmente que, ao entrarmos 
em contato com o outro em sociedade, deixamos marcas e somos marcados 
pelo simples convívio, sendo a escola um local privilegiado para a realização 
dessas trocas e aprendizagens.

Para a finalização do primeiro bimestre, propusemos nas reuniões de 
planejamento que fosse realizado um levantamento com os estudantes sobre 
temas de seu interesse, que eles identificassem como necessidades, a serem 
incluídas nos temas de ensino dos próximos bimestres. Ficou a cargo dos 
estagiários a responsabilidade de tal levantamento, que revelou temas como 
música, futebol, sexo/sexualidade, violência/bullying.

Consideramos que esse bimestre foi um momento crítico, no qual se 
pôde perceber o começo de algumas mudanças nas turmas e nos professores, 
na medida em que as atividades de ensino pautaram ações que permitiram 
descobrir quem eram os estudantes, quais seus gostos, interesses, necessidades 
e potencialidades. Isso, na percepção dos professores e estagiários, foi um 
ponto de virada nas relações que se estabeleciam entre professores e estudantes, 
permitindo que eles reconhecessem que há várias formas de aprendizagem 
e também diferentes modos de vivenciar a experiência escolar. Importante 
ressaltar que as turmas de correção do fluxo idade-série tinham uma média de 
15 alunos cada e que boa parte da turma participou das diversas atividades que 
propusemos. 

No terceiro bimestre, os professores optaram por trabalhar a temática 
do bullying e da violência nas diferentes disciplinas, uma vez que o tema 
estava sendo percebido como um aspecto presente nas relações entre os 
estudantes.  Assim, diversas atividades foram realizadas pelos professores, tais 
como as paródias e as atividades sobre os adjetivos relacionados as palavras 
‘doces’ e ‘azedas’ nas aulas de Português; a pesquisa realizada na disciplina 
de Matemática sobre o bullying na escola; atividades sobre o autorretrato, 
realizadas na disciplina de Artes; além de exibição e discussão de filmes sobre 
a temática. O objetivo foi problematizar o conceito de bullying, levando as 
turmas a refletir sobre o tema.

Nas atividades realizadas pelos estagiários com os estudantes, foram 
construídos bonecos de papel para exemplificar os atores envolvidos no 
cenário do bullying: a vítima, o agressor e o expectador. Com isso, buscou-
se fazer com que os estudantes refletissem sobre as determinantes sociais do 
bullying, compreendendo esse conceito para além das aparências e ampliando 
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sua compreensão sobre o fenômeno, ressaltando-se seu aspecto social em 
detrimento do individual (EYNG, 2011).

O conceito a ser trabalhado, em sua essência, é a questão da violência 
como fenômeno produzido socialmente, em distintos momentos da história, 
normalmente relacionado a estereótipos e preconceitos, como o caso do racismo 
ou da LGBTfobia. É uma questão que envolve toda a sociedade e está longe de 
ser um problema apenas da vítima ou do agressor. Procurou-se problematizar 
que todos, de algum modo, estão envolvidos na produção e reprodução do 
bullying e da violência, de forma a desmistificar a visão dos sujeitos como 
‘culpados’, no sentido moral do termo (EYNG, 2011). Procurou-se gerar a 
reflexão, por meio de rodas de conversa, acerca das possíveis soluções para o 
bullying e a violência no cotidiano da escola, estimulando-se os estudantes a 
pensar em possíveis soluções e em formas mais saudáveis de relacionarem-se 
em grupo, como modo de evitar o bullying.

O quarto bimestre teve como temática a “ciência no cotidiano”. No 
momento de conclusão do ano escolar, os professores julgaram importante 
ressaltar a importância do conhecimento científico no cotidiano dos estudantes, 
propiciando novos elementos para a ressignificação da vivência escolar e dos 
estudos futuros. Estimular o envolvimento dos estudantes com o estudo e com o 
conhecimento foi uma forma de mostrar o conhecimento como algo acessível, 
que poderia ser divertido e abrir novas ‘janelas’ para o mundo. Nessa direção, 
os estagiários articularam uma visita ao Planetário e ao Parque da Ciência da 
UFSC, além de uma visita a SEPEX – Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão 
–, que é realizada anualmente na Universidade. A participação dos professores 
foi fundamental, no sentido de estabelecer a relação entre o que foi observado 
nas visitas e os conceitos escolares.

Outra atividade desenvolvida abordou a Sexualidade Humana, um 
tema que foi proposto pelos próprios estudantes no final do segundo bimestre. 
Para dar início a essa atividade, foram exibidos dois curtas-metragens aos 
estudantes, Minha vida de João e A outra vida de Maria, filmes que enfatizam 
os papéis sociais e as questões de gênero. Após uma roda de conversa sobre 
os curtas, foi disponibilizada uma ‘caixa secreta’, na qual os alunos puderam 
depositar perguntas, dúvidas, questionamentos e curiosidades em relação à 
temática de forma anônima e segura. A proposta consistiu em compilar as 
dúvidas da turma e posteriormente estabelecer uma conversa entre os alunos, 
os professores e uma profissional de Enfermagem do posto de saúde ao lado 
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do colégio. Esta profissional ficou responsável por sanar as dúvidas dos alunos 
em uma roda de conversa, respondendo tanto as perguntas presenciais como 
as recolhidas anteriormente. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O exposto até aqui permite afirmar que os objetivos propostos no 
estágio foram alcançados, pois ao longo das atividades realizadas durante o 
ano observou-se uma mudança gradual, porém significativa, do significado que 
alguns dos estudantes atribuíam à vivência escolar. Da mesma forma, também 
os professores modificaram a forma de perceber os jovens, antes vistos como 
possíveis ‘problemas de aprendizagem’ e depois como sujeitos que aprendem 
à sua própria maneira, às vezes de maneira diferenciada.

Entendemos que a explicação para tais mudanças está no fato de que 
as reuniões de planejamento coletivo e os estudos realizados permitiram a 
articulação entre os elementos presentes na Atividade Orientadora de Ensino, 
como propõe Moura (2010): a interdependência entre o conteúdo de ensino, as 
ações educativas e os sujeitos que fazem parte da atividade educativa. 

O trabalho interdisciplinar e o planejamento coletivo de ensino foram 
aspectos essenciais para os resultados alcançados, realidade que não está 
presente na rotina regular da grande maioria das escolas e que faria grande 
diferença tendo-se em vista a garantia de um ensino de maior qualidade. Eis 
um espaço que não é garantido para boa parte do corpo docente das escolas 
municipais e estaduais, mas que se mostrou fundamental para o ‘saber fazer’ 
do professor na realização das atividades com as turmas e no estágio. Sem 
dúvida, um elemento potencializador para que as estratégias pedagógicas 
possam ser orientadas e organizadas como ações conjuntas entre os professores 
das diferentes disciplinas.

A participação dos estudantes no processo de ensino, propondo 
temáticas de seu interesse, também foi um ponto muito relevante do trabalho 
realizado, com resultados positivos sobre sua aprendizagem. Acredita-se que 
algumas atividades proporcionaram maior conhecimento aos professores sobre 
seus alunos e vice-versa, bem como aos próprios alunos sobre seus colegas. 
Outras deram margem para que os estudantes refletissem sobre a função e o 
significado da escola em suas vidas.

Discutir com os estudantes a vivência e o significado atribuído à escola 
foi um dos momentos mais delicados dessa atuação, uma vez que esses alunos 
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apresentam uma história de repetência e fracasso escolar. Esse não é um tema 
novo na produção acadêmica da Educação e da Psicologia, como evidencia 
Prado (2000, p. 49-50):

A repetência, o abandono e a evasão são problemas 
crônicos, que sempre estiveram presentes na história da 
educação escolar brasileira. Encontrando-se na origem 
do complexo problema da defasagem idade/série, o 
insucesso escolar tem sido uma deficiência grave, 
tanto para o aluno, levado à perda da autoestima, como 
para o sistema educacional como um todo, onerando 
significativamente os custos da educação pública. 
[...] Desde que se faz pesquisa educacional no País, o 
fenômeno da repetência tem sido objeto de estudos e 
análises realizados por diversos especialistas da área, 
representantes das mais variadas tendências. Tanto os 
estudos etnográficos como as sofisticadas análises do 
fluxo escolar, do rendimento, do financiamento e dos 
custos da educação têm chegado a resultados similares: 
gasta-se muito, gasta-se mal, o sistema é ineficaz, as 
taxas de repetência são extremamente elevadas e o aluno 
reprovado e submetido a sucessivos fracassos muitas 
vezes tende ao abandono e/ou à evasão.

Ao analisar os depoimentos dos estudantes egressos do Programa 
Classes de Aceleração, Coimbra (2008) considerou dois pontos principais: 
os sentidos atribuídos pelos egressos à escolarização e os significados 
das classes de aceleração em suas trajetórias escolares. Para a maioria dos 
estudantes, o sentido atribuído à escola está ligado ao futuro, particularmente 
às possibilidades de emprego, embora essa possibilidade nem sempre tenha se 
concretizado, como se vê a seguir:

Embora para a maioria dos egressos o sentido da escola 
esteja nas promessas futuras de um emprego, a conclusão 
de um ciclo de estudos não alterou significativamente 
suas condições de trabalho, tanto no que se refere 
às oportunidades de emprego quanto à promoção a 
funções que exigem maior qualificação. Posto de outro 
modo, ainda que não se possa contestar a afirmação de 
que a longevidade escolar amplia as oportunidades de 
trabalho, a situação vivida por estes estudantes ilustra 
o malogro da promessa de ascensão social por meio da 
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escolarização que se vive na atualidade. (COIMBRA, 
2008, p. 174).

Observa-se, no entanto, que esse não é o único sentido atribuído pelos 
egressos à escolarização:

Para alguns, particularmente aqueles que interromperam 
seus estudos precocemente e por muitos anos por causa 
do trabalho, retomar os estudos significou investir em 
si mesmos e desfazer-se do autoconceito depreciativo 
que suas condições de existência, silenciosamente, lhes 
outorgaram. Posto de outro modo, significou dar-se a 
oportunidade de retomar uma parte de suas vidas que 
por vezes percebem como negligenciada por si, mas 
que em verdade lhes foi furtada pela necessidade de 
subsistência. Foi, enfim, mesmo frente às contingências, 
dar-se novamente a chance de sonhar. (COIMBRA, 
2008, p. 177).

Um aspecto destacado pela autora é que, embora descrevessem as 
dificuldades que tiveram no decurso de sua escolarização pela necessidade 
de manterem a própria subsistência, os egressos entrevistados demonstravam 
acreditar que o esforço pessoal é a chave para o sucesso: “[...] embora a maior 
parte deles não manifeste uma avaliação depreciativa sobre suas possibilidades 
de aprendizagem, evidenciam a crença de que em algum momento de suas 
vidas não se esforçaram como deveriam. Assim, atribuem a si próprios 
a responsabilidade exclusiva por seus percursos escolares” (COIMBRA, 
2008, p. 183).  Pode-se dizer que os estudantes acabam internalizando e 
reproduzindo a ideia, presente na realidade escolar, de que o fracasso escolar é 
culpa individual daqueles que fracassam. Reverter esse quadro ainda é um dos 
trabalhos mais urgentes da atuação do psicólogo escolar.

Com relação à formação dos estagiários, o estágio contribuiu para 
aproximar mais estreitamente os conhecimentos acadêmicos da prática da 
profissão em um campo que não é o mais comumente pensado, ou seja, a 
atuação do psicólogo escolar de forma mais direta nos processos de ensino. 
Acreditamos que colaborar com os professores na atividade de planejamento 
de ensino permitiu que nossa intervenção tivesse um resultado mais efetivo 
naquilo que é o coração da escola: os processos de ensinar e aprender. 
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Cabe destacar que a formação na licenciatura em Psicologia 
complementou os estudos na área de Psicologia Escolar e nos permitiu 
compreender as entranhas do trabalho docente, o que deu legitimidade para 
que pudéssemos discutir e propor, juntamente com os professores, formas 
de intervenções pedagógicas mais eficazes. Da mesma forma, essa formação 
garantiu-nos um olhar mais amplo sobre a realidade escolar, com o qual 
passamos a compreender essa realidade na interlocução com as políticas 
educacionais e os processos sociais mais amplos. Sem dúvida, uma formação 
necessária para a atuação do psicólogo escolar.
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho relata a experiência de docência de bolsistas do 
Programa Institucional de Bolsas de Incentivo à Docência (Pibid) do curso 
de licenciatura em Psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC) nas Séries Iniciais do Ensino Integral da Escola Básica Municipal 
(EBM) Adotiva Liberato Valentim, em Florianópolis/SC, realizada nos anos 
de 2014 e 2015. Tal Programa tem por objetivo incentivar estudantes de 
licenciatura a dar início às atividades de docência já durante sua formação, 
a fim de que possam adaptar-se ao contexto escolar e exercitar o papel de 
professores, revisitando os conteúdos da sua formação em cada atividade de 
ensino, com supervisão e recursos diferenciados. A partir de reuniões semanais 
e da abertura do espaço escolar, tornou-se possível uma inserção privilegiada 
no cotidiano da escola. As diretrizes e os recursos do Pibid permitiram que 
bolsistas e educadores tivessem um intenso intercâmbio de experiências e 
informações, possibilitando-lhes processos de planejamento, ações educativas 
e avaliação conjuntas.

No caso da licenciatura em Psicologia, as experiências de docência têm 
uma peculiaridade, porque a Psicologia não está entre as disciplinas de referência 
garantidas nos currículos da educação brasileira pela Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 
Sendo facultativa, a existência de disciplinas especializadas em Psicologia é 
exceção. E diferentemente dos licenciados em qualquer matéria que compõe 
a grade curricular, os quais, assim que formados, vão para as salas de aulas, 
os psicólogos licenciados raramente têm essa oportunidade, principalmente na 
Educação Básica.
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Os espaços em que psicólogos usualmente atuam como professores 
são o Ensino Técnico e Superior; portanto, o contexto das experiências de 
docência aqui relatadas foi muito importante para qualificar o trabalho das 
futuras profissionais no âmbito da Educação Básica. Ao terem a oportunidade 
de vivenciar o contexto da sala de aula em companhia das crianças e das 
professoras, os(as) futuros(as) professores(as) de Psicologia passaram a 
compreender melhor as diversas mediações das ações orientadas ao ensino 
(BARROS, 2007).

O CONTEXTO DA EDUCAÇÃO INTEGRAL NA ESCOLA

As experiências aqui discutidas foram realizadas na Escola Básica 
Municipal Adotiva Liberato Valentim, localizada na cidade de Florianópolis/
SC, nas turmas de Educação Integral1. A escola oferece Ensino Fundamental 
regular, Ensino Integral e atividades no contraturno, em forma de oficinas de 
mosaico, dança, karatê, futebol, música e teatro. O Ensino Integral contava 
com duas turmas, composta por estudantes do 1º e 2º ano (Integral I) e 
estudantes do 3º e 4º anos (Integral II). A escola oferecia o Ensino Integral 
articulando duas fontes de recursos, uma do Programa de Auxílio Pedagógico, 
da Prefeitura Municipal, e outra do Programa Mais Educação, do governo 
federal, permitindo assim a ampliação da jornada escolar e a permanência das 
crianças na escola para atividades no contraturno (AMORIM, 2013).

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) assegura o direito da 
criança à Educação Integral, assim como a LDB/1996, o Plano Nacional 
da Educação (Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001) e o Plano de 
Desenvolvimento da Educação (Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007) 
incluem essa modalidade de ensino entre as metas da educação pública 
brasileira. Bittencourt (2015) salienta que, entre 2012 e 2013, houve um 
aumento de matrículas na modalidade de Educação Integral no Ensino 
Fundamental de 139% (30,1 milhões de estudantes) e de 43% quando se trata 
de matrículas de todo o sistema de ensino, demonstrando como tal ampliação 
tem sido progressivamente assumida no país.2  

1 As informações sobre a história da Educação Integral nesta escola foram extraídos 
do artigo desenvolvido como requisito para conclusão do Curso de Especialização 
em Educação Integral (UFSC- 2012/2013), por Joseane Maria de Aguiar Amorim, 
coordenadora do Programa Mais Educação na escola desde sua adesão em 2010 e 
supervisora do Pibid Psicologia na época.
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Em Florianópolis, Becker (2015) identifica um período de transição 
na integração curricular efetivada nas escolas do município, que vai de 
uma educação com tempo ampliado para a Educação Integral, induzido 
pelos programas municipais e federais de incentivo à Educação Integral. O 
Ensino Integral na escola em pauta se tornou possível em 2006, subsidiado 
pela Prefeitura Municipal de Florianópolis com o objetivo de oferecer “[...] 
atendimento pedagógico a alunos que encerram o ano letivo com defasagem na 
aprendizagem no contraturno” (AMORIM, 2013). Em 2010, a escola passou 
a pleitear os recursos do Programa Mais Educação (Portarias Normativas 
Interministeriais nº 17 e nº 19, de 24 de abril de 2007), existente desde 2007. 
Portanto, passou a articular os objetivos e diretrizes dos dois programas para 
ampliar as atividades oferecidas às crianças (AMORIM, 2013)

A Prefeitura de Florianópolis contratou pedagogos com a carga horária 
de 40h, em caráter temporário, para atender às escolas que aderiram aos 
programas de ampliação da jornada escolar, para atuar com os estudantes que 
precisam de maior auxílio pedagógico para alcançar o desempenho esperado 
no ano letivo. Nas escolas que aderiram também ao programa federal Mais 
Educação, este educador cumpria o papel de ‘articulador’ das atividades, 
já que trabalhava com a turma no tempo em que os alunos não estavam em 
alguma oficina (AMORIM, 2013). Muitas vezes, o profissional não possuía 
experiência com o trabalho na Educação Integral, dado o fato de que poucos 
educadores tiveram a oportunidade de participar dessa modalidade de ensino 
e a formação inicial não prepara o professor para os desafios dessa tarefa 
(FERREIRA, 2012).

Amorim (2013) destaca que, apesar de a escola aderir à proposta de 
ampliação da jornada escolar em 2006, foi apenas na Proposta Curricular de 
Florianópolis, elaborada e publicada pelo Departamento de Educação Básica 
da Prefeitura Municipal em 2008, que as diretrizes municipais para essa 
modalidade de ensino foram definidas. A Secretaria Municipal de Educação 
Básica foi construindo progressivamente as orientações para a Educação 
Integral, culminando com o Programa de Educação Integral da Proposta 
Curricular Municipal em 2011, o que permitiu que a escola fizesse discussões 
e planejamentos pedagógicos com bastante autonomia, definindo um projeto 
particular e pautado nas características da comunidade em que está inserida 
(AMORIM, 2013).

2 Dados do Censo de fevereiro de 2014 do Portal do Ministério da Educação
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Nas orientações da Prefeitura Municipal, o Ensino Integral é concebido 
como uma oportunidade de qualificação curricular:

[...] a ampliação do tempo no Ensino Fundamental, 
contribui para a permanência das crianças e jovens 
na unidade educativa e em outros espaços educativos 
da comunidade, ampliando sua jornada de estudos 
e convivência, através da qualificação do currículo 
escolar. (FLORIANÓPOLIS, 2008, p. 21).

Ao mesmo tempo, a ampliação da jornada escolar com vistas à 
Educação Integral deve pautar-se em propostas diferenciadas para crianças 
que não alcançam o desempenho esperado no ensino regular, ou seja, deve 
se concentrar nas crianças que precisam de maior auxílio pedagógico, 
principalmente as que apresentam dificuldades relacionadas à apropriação 
da linguagem escrita. Este foi um dos critérios de seleção das crianças que 
participaram da modalidade de Ensino Integral na escola em que a experiência 
ocorreu. No Brasil, a LDB/1996 considera que a alfabetização é direito de 
todos os cidadãos brasileiros; no entanto, historicamente, os índices de 
reprovação, exclusão e analfabetismo na população brasileira permanecem 
elevados. A primeira meta do Plano Nacional de Educação (PNE/2011) segue 
sendo alfabetizar 50% da população brasileira. 

Já os objetivos do Programa Mais Educação foram definidos buscando 
a diminuição das desigualdades educacionais e a valorização da diversidade 
cultural brasileira (BRASIL, 2009). Promovendo a articulação entre os 
Ministérios da Educação, Assistência Social, Cultura e Esporte, a exemplo 
de outras políticas públicas, buscava se consolidar como uma importante 
intervenção de proteção social, prevenção de situações de violação dos 
direitos da criança e do adolescente e também de melhoria do desempenho 
escolar e da permanência na escola, principalmente em territórios mais 
vulneráveis (BRASIL, 2009). O Programa teve seu início durante o governo 
Lula (2007/2008) e continuou em funcionamento e expansão durante o 
governo Dilma. As ações previstas estavam em confluência com as metas do 
PNE 2011/2020, estabelecido pela Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, que 
pretende fazer com que 50% das escolas públicas de Educação Básica ofertem 
educação em período integral  até o ano de 2020 (BRASIL, 2014). 

Apesar de as metas direcionarem ações para a Educação Integral, na 
própria elaboração do documento já se anunciavam desafios de gestão para os 
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atores locais, a quem incumbe a tarefa de implementá-las, como apontado nas 
Notas Críticas do PNE (2011-2020):

A meta 6, que estabelece as políticas para a educação 
integral para a escola básica, repete essa matriz. Nesta 
meta, a oferta da educação pública em tempo integral 
conta com o apoio da União, mas sem definir fontes 
orçamentárias e sem delimitar especificamente quem 
promoverá o atendimento. Por um lado, indica o 
“regime de colaboração” para realização de “programa 
de construção de escolas com padrão arquitetônico e 
mobiliário adequado para educação integral” (estratégia 
6.1). (COLEMARX, 2014, p. 36).

Diante disso, é importante ressaltar que a coordenação de Educação 
Integral da EBM Adotiva Liberato Valentim fez um grande esforço para reunir 
recursos de fontes diferentes e executar um projeto conciso e coerente com o 
planejamento da escola, pautado no ensino por projetos, em 2012. O método 
de organização e planejamento das atividades e projetos já desenvolvidos 
em todas as outras turmas foi estendido às turmas do Ensino Integral, que se 
articularam pelo Ensino por Projetos, possibilitando atividades diferenciadas, 
em razão de as disciplinas e os conteúdos serem trabalhados de forma 
interdisciplinar (AMORIM, 2013).

Foi nesse contexto, por sugestão da própria escola, que se definiu a 
inserção do Pibid Psicologia nas turmas de Educação Integral, pela flexibilidade 
dos conteúdos a serem trabalhados e porque, dessa forma, poder-se-ia atingir 
as crianças dos Anos Iniciais. Todos os projetos de intervenção das estudantes 
do Pibid foram articulados aos projetos de ensino desenvolvidos pelas 
professoras das turmas de Educação Integral.

A seguir serão apresentados os fundamentos teóricos que orientaram 
as ações propostas, bem como duas oficinas desenvolvidas com as crianças.

DAS CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA PARA A APROPRIAÇÃO DA 
LINGUAGEM ESCRITA E OUTROS APRENDIZADOS

O trabalho realizado na escola teve como objetivo auxiliar os estudantes 
dos Anos Iniciais no processo de apropriação da linguagem escrita, que, 
conforme indica Vygotsky (1988, p. 143), começa “[...] muito antes da primeira 
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vez que o professor coloca um lápis em sua mão e mostra como formar letras”. 
Para isso, os projetos tiveram como foco proporcionar elementos para a 
apropriação da cultura humana e da própria história por cada uma das crianças, 
resultando em um trabalho que buscou aprimorar e desenvolver a necessidade 
social da linguagem escrita nas atividades cotidianas. Dessa forma, orientou-
nos a advertência de Vygotsky: 

[...] ficamos tão ligados ao aspecto técnico da 
escrita, desenhar letra, que nos esquecemos da 
função social para o qual ela foi criada, ou seja, para 
responder a necessidade de registro, de expressão 
e de comunicação com o outro distante no tempo e 
no espaço. (MELLO, 2006, p. 182).

Para Mello (2007), a humanidade se constitui como tal à medida que 
cria a cultura humana, com a utilização de objetos e instrumentos, com o 
surgimento da ciência, dos valores, dos hábitos e dos costumes, chegando à 
lógica e às linguagens. E isso resultaria, segundo a autora, no “[...] conjunto 
das características e das qualidades humanas expressas pelas habilidades, 
capacidades e aptidões que foram se formando ao longo da história por meio 
da própria atividade humana” (MELLO, 2007, p. 87). 

Segundo a autora, Marx foi o pioneiro a perceber e apresentar a natureza 
social e histórica do ser humano, sendo inovador ao “[...] realizar uma análise 
teórica dessa sua natureza. De seu ponto de vista, o ser humano se apropria 
das qualidades humanas ao se apropriar dos objetos da cultura histórica e 
socialmente criados” (MELLO, 2007, p. 87).

Ao citar Marx, a autora destaca este processo:

Todas as suas relações com o mundo – ver, ouvir, 
cheirar, saborear, pensar, observar, sentir, desejar, 
agir, amar – em suma, todos os órgãos da sua 
individualidade, como órgãos que são de forma 
diretamente comunal, são, em sua ação objetiva 
(sua ação com relação ao objeto) a apropriação 
desse objeto, a apropriação da realidade humana. 
(MARX, 1962, p. 126 apud MELLO, 2007, p. 88).

Da apropriação da realidade humana decore a apropriação da linguagem, 
conforme processo descrito por Lúria (2001 apud TULESKI; CHAVES; 
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BARROCO, 2012): as palavras que são assimiladas pelas crianças desde o 
seu nascimento, a partir dos sons que os adultos com que convivem emitem, 
são a posteriori utilizadas por elas na comunicação com os adultos. Essa 
linguagem que surge da interação da criança com os adultos é que se tornará, 
em etapas posteriores, a linguagem escrita. Tuleski, Chaves e Barroco (2012) 
defendem que esse entendimento é fundamental para que a comunicação entre 
educadores e crianças nas salas de Educação Infantil e dos Anos Iniciais seja 
mais valorizada no processo de alfabetização.

Vigotski (1988) considera a apropriação da escrita um processo cultural 
complexo e identifica a existência de uma pré-história, que começa na expressão 
da criança por meio dos gestos, na brincadeira, no desenho, até chegar ao 
simbolismo que caracteriza a escrita. Assim como a humanidade tem nas 
pinturas rupestres signos que expressam formas culturais e contam a história, 
para a criança os desenhos dizem das mesmas necessidades de expressão e de 
registro da história, só que da sua própria. Portanto, a apropriação da escrita 
começa com o gesto, e por trás do gesto há uma criança, um sujeito com a 
intenção de expressar e comunicar algo, assim como na linguagem oral, na 
brincadeira de faz de conta e por fim, no texto (MELLO, 2006).

Tuleski, Chaves e Barroco (2012) chamam a atenção nesse processo 
para a importância da transição entre o desenhar como forma de expressão 
da criança para a atividade de desenhar os sons da linguagem. Destacam que 
nessa fase é que a leitura e a escrita se tornam necessárias para a criança, 
deixando ser hábitos rotineiros da utilização de suas mãos e dedos.

Para isso, a mediação e comunicação entre as crianças, pais, professores 
e tutores é primordial no período da alfabetização da criança, como descrito 
por Zhinkin:

Nessa perspectiva, nota-se ser essencial a noção de 
que a linguagem das crianças se desenvolve sob a 
influência sistemática dos adultos; e considerando-
se que, para a psicologia histórico-cultural, a 
linguagem tem papel fundamental na constituição 
das funções psicológicas superiores, como já 
demonstrado, ações pedagógicas direcionadas ao 
seu desenvolvimento são fundamentais ao longo 
do processo de escolarização, diferindo em sua 
complexidade e exigência conforme a série e idade 
da criança. As pesquisas realizadas têm mostrado 
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que a comunicação verbal tem grande influência no 
desenvolvimento da atividade cognitiva da criança, 
o mesmo se podendo dizer quanto à oralidade 
e à escrita (ZHINKIN, 1969, p. 303-304 apud 
TULESKI; CHAVES; BARROCO, 2012, p. 38).

Tornar o processo de ler e escrever interessante para as crianças é algo 
que deve ser considerado de suma relevância para os pais e professores, sendo 
a utilização de brincadeiras e atividades lúdicas um meio possível para isso. 
Mello (2006) destaca que, para Vygotsky, a apropriação da linguagem escrita 
começa com as primeiras expressões da criança; dessa forma, quando ela 
aprende a escrever, suas mãos revelam seu desejo de expressão. Nesse sentido, 
na escola devemos ensinar a linguagem, e não a letra, devemos ensinar que 
a escrita expressa uma ideia, uma história, que tem função de comunicar, de 
expressar, de registrar e de lembrar, bem como que as palavras são muito 
mais que desenhar a letra. A aprendizagem da escrita deve então seguir as 
necessidades da criança, à medida que elas surgem da vida em sociedade. E 
a criação dessa necessidade possibilita que a linguagem escrita seja vivida 
e apropriada de forma ativa, aliada às experiências significativas da criança 
(MELLO, 2006).

Nessa perspectiva teórica, o professor tem um papel ativo, sendo o 
ensino uma ação que deve gerar atividade por parte do estudante, orientada para 
aquilo que adianta o seu desenvolvimento e direcionada para a apropriação de 
conceitos construídos na experiência histórica da humanidade (MOURA et 
al., 2010). Dessa forma, a ação educativa é orientadora do ensino, com ela o 
professor organiza e ordena o ensino, para mediar a relação do estudante com 
o objeto a ser conhecido, e o estudante configura essa relação a partir de uma 
atividade de aprendizagem. Por isso, a aprendizagem é primeiramente coletiva, 
mediada pelo outro e ensinada, transformando o sujeito e a realidade através 
das ações de estudo e trabalho. Nesse contexto, o papel do professor requer, 
além do mínimo conhecimento sobre o objeto a ser ensinado, uma organização 
das atividades de ensino orientada para as atividades de aprendizagem do 
aluno, com a qual media sua relação com os objetos do conhecimento, assim 
como sensibilidade para com o momento particular de desenvolvimento do 
aluno.
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DAS DEMANDAS DA ESCOLA E DAS ESCOLHAS DE ATUAÇÃO

Nesta parte do trabalho vamos descrever as duas experiências realizadas 
nos anos de 2014 e 2015, em turmas do Integral II, por duas equipes distintas 
do Pibid Psicologia. A primeira experiência foi articulada ao Projeto de Meio 
Ambiente desenvolvido pela professora da turma, culminando na construção, 
pelas crianças, de instrumentos musicais e, posteriormente, de um manual para 
registro e orientação desse processo. Já a segunda experiência foi articulada ao 
Projeto Museus, desenvolvido pela professora, sendo proposta a construção de 
uma linha do tempo das crianças.

A inserção nos projetos das professoras teve como ponto de partida as 
reuniões semanais do Pibid, das quais participavam as bolsistas, a supervisora 
da escola, a coordenadora do Ensino Integral, a coordenadora do projeto e 
professora da UFSC. Essas reuniões possibilitaram formar um panorama 
dos projetos desenvolvidos e a elaboração das atividades em sintonia com os 
objetivos das educadoras da escola. Tal proximidade foi o que garantiu o êxito 
da inserção das bolsistas e a organicidade do trabalho desenvolvido com as 
professoras.  

De modo geral, a principal preocupação da equipe de professores 
era oferecer atividades focadas na apropriação da linguagem escrita e na 
compreensão de conceitos complexos, principalmente os matemáticos. Como 
as crianças ficavam muito tempo na escola, sua cooperação era fundamental 
para que a dinâmica das turmas fluísse, por isso o foco na ludicidade, além de 
uma concepção metodológica de ensino da escola, tornou-se uma necessidade, 
a fim de que se conseguisse a colaboração das crianças com a proposta geral 
da Educação Integral. 

Observou-se que, no caso do Projeto do Meio Ambiente, as demandas 
da professora eram diferentes das demandas da coordenação, isto porque 
a professora foi contratada em caráter temporário, depois do início do ano 
letivo, o que dificultou sua compreensão do projeto de Educação Integral 
desenvolvido. Infelizmente, a escola dependia do cronograma da Prefeitura, 
que designava apenas uma pedagoga para o Ensino Integral. Assim, somente 
depois da lotação de todos os profissionais é que a Secretaria de Educação 
do município designou outra pedagoga para a escola para atender à segunda 
turma de Educação Integral, por meio do programa de reforço escolar. Por 
isso, as expectativas da professora do Integral II giravam em torno da proposta 
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de reforço no contraturno, que era inicialmente o foco do seu planejamento, 
mas não era a proposta da escola.

Já no Projeto Museus, a professora responsável pela turma do Integral 
II já contava com experiência prévia e conhecimento da proposta do Ensino 
Integral e do trabalho em conjunto com equipes do Pibid de diferentes áreas. 
Assim, as demandas da coordenação com relação aos trabalhos de contraturno 
eram executadas pela professora, que conseguia distribuir de maneira apropriada 
as atividades de reforço relativas às disciplinas de Português e Matemática. 
Com a realização o Projeto Museus, buscava agregar suas experiências de 
viagens à Europa, nas quais visitou e fotografou muitos museus, aos conteúdos 
de História e Geografia de maneira lúdica, com a exposição de fotos de 
viagens, contação de histórias, passeios em museus da grande Florianópolis e 
pesquisas. Dessa forma, as crianças se mostravam interessadas em conhecer 
mais sobre os museus e o mundo.

O PROJETO DO MEIO AMBIENTE – OS INSTRUMENTOS MUSICAIS 
RECICLADOS

O ano de 2014 foi o primeiro em que o Pibid Psicologia desenvolveu 
ações nesta escola. O início dos trabalhos se deu com um período de 
observação nas turmas do Integral, pelo menos uma vez por semana, incluindo 
os espaços de interação livre das crianças, tais como intervalo, entrada e saída 
da aula. Nas observações, pudemos compreender a dinâmica da turma, que era 
composta por crianças de idades diferentes e níveis de entendimento distintos 
sobre os temas estudados. Logo percebemos que as crianças demonstravam 
empolgação pelas oficinas oferecidas nos espaços alternativos à sala de 
aula, como Karatê e Mosaico, mas sentiam-se entediadas com os momentos 
em sala. Um fato marcante nas observações foi que essas crianças às vezes 
não realizavam as atividades propostas pela professora, saiam da sala, não 
ouviam as prescrições, ficavam se desafiando a fazer brincadeiras corporais e 
chegavam até mesmo a brigar entre si.

A professora tentava atender ao currículo elaborado pela equipe da 
escola, que, como já mencionado, estruturava-se por Projetos, cujos temas 
eram escolhidos pelas crianças. Nessa turma se desenvolvia o Projeto do 
Meio Ambiente, com a proposta de redução, reutilização e reciclagem do lixo. 
No entanto, a professora relatava muita dificuldade em coordenar atividades 



257

naquela turma e acabava por apresentar atividades mais tradicionais, quase 
sempre baseadas em cópias de conteúdo e desenho livre. Quando realizou 
alguma atividade diferente, que exigiu que coordenasse um trabalho em 
grupo, relatou-nos: “voltei pra casa com o cérebro solto dentro da cabeça”. 
A professora não se sentia satisfeita com a relação estabelecida com a turma 
e gostaria que as crianças aceitassem as atividades propostas e fossem mais 
respeitosas entre si e com ela. Demanda que já havíamos identificado nas 
observações, já que os alunos tentavam sair da sala durante a aula.

Era nosso objetivo contribuir para a apropriação da linguagem escrita 
à luz da Teoria Histórico-Cultural. Após termos contato com as demandas 
particulares da turma, também se tornou nosso objetivo auxiliar a professora a 
conseguir maior engajamento por parte das crianças em atividades referentes 
ao projeto temático, ao mesmo tempo em que buscávamos contribuir para que 
ela visualizasse possibilidades de atividades mais próximas da metodologia 
proposta pela coordenação.

Nossa proposta foi incentivar a participação das crianças nas atividades 
desenvolvidas, de modo que construíssem seus próprios instrumentos 
musicais. Buscávamos estimular a expressão e a criatividade e, ao mesmo 
tempo, articular a proposta ao Projeto de Meio Ambiente, por isso decidimos 
que cada criança confeccionaria seu instrumento com materiais reutilizados. 

Pretendemos fazer com que a atividade fosse significativa para os alunos 
e estivesse aliada às suas necessidades de comunicação, por isso sugerimos que 
a turma, em conjunto, elaborasse um Manual de Instruções para os instrumentos 
construídos na sala. O Manual serviria para ensinar aos colegas o que eles já 
tinham aprendido ou para lembrá-los como fazer os instrumentos depois que 
as oficinas tivessem passado. Para que o Manual contasse também um pouco 
da história e da forma como se usa o instrumento musical, solicitamos que 
eles realizassem pesquisas, assim sentiriam a necessidade de ler algo sobre 
o instrumento, de perguntar para outras pessoas ou de procurar na internet, 
atividade que as crianças apreciavam. Como sabíamos que as crianças tinham 
conhecimentos diferentes, estimulamos que se ajudassem, que auxiliassem 
as mediações necessárias para que todos acompanhassem a construção dos 
textos, por isso a proposta de elaboração coletiva do Manual. Afinal, era do 
nosso interesse que todas as crianças participassem do exercício de usar a 
linguagem escrita para registrar e comunicar as descobertas que tinham feito, 
exercitando as funções de escrever.
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Realizamos a construção de três instrumentos musicais, o Chocalho, 
o Tambor e o Pau de chuva, assim como pesquisas sobre a história dos 
instrumentos. Dessa forma, trabalhamos diversos conteúdos relacionados às 
culturas musicais dos povos que inventaram os instrumentos. Os próprios 
alunos traziam o lixo a ser reutilizado de casa e fazíamos, passo a passo, 
os instrumentos em grupo. Na aula seguinte, era necessário lembrar todos 
os passos realizados, ordená-los e escrever um texto coletivo que ensinasse 
como proceder. Foi um desafio manter o objetivo de ensinar quem não tinham 
o conhecimento de como construir os instrumentos através de instruções 
escritas, mas dessa forma exercitamos a habilidade de comunicar detalhes que 
são muito simples na fala, mas que exigem articulações novas na escrita.

Tivemos a oportunidade de resolver dúvidas espontâneas das crianças 
diante dos vários problemas com que elas se depararam durante a construção 
dos instrumentos, a saber: informações sobre os povos que inventaram 
os instrumentos, a localização geográfica de povos africanos e indígenas, 
problemas físicos e matemáticos quanto à resistência e à elasticidade dos 
materiais, a otimização dos objetos a serem reutilizados e a proporção 
necessária de materiais em relação à afinação dos instrumentos. Também 
tivemos a oportunidade de tocar os instrumentos em conjunto e fazer um 
pouco de música livre e em roda no final das atividades.

Foram momentos bem produtivos, em que os alunos se ouviam e 
aceitavam as sugestões uns dos outros, cena considerada rara pela professora.  
As crianças se envolveram na atividade, dedicaram-se a fazer com que os 
instrumentos funcionassem musicalmente e ficassem esteticamente bonitos. 
Tinham senso de responsabilidade sobre o que resolveram produzir, dividiram 
a mesa, os materiais e as informações. Na produção do texto coletivo, 
todos colaboraram, principalmente para registrar as ideias no quadro; todos 
queriam escrever, apesar de não quererem copiar do quadro para o caderno. 
Para eles, uma vez escrito o texto, não era necessário que todos fizessem 
a cópia, somente um registro serviria para fazer o Manual, tarefa levada a 
sério pelo aluno escolhido para guardar o registro. Percebemos que os alunos 
compreenderam a necessidade de escrever e construíram uma decisão lógica 
sobre isso: já que eles poderiam recorrer ao texto sempre que necessário, e 
ele estava devidamente registrado, não era necessário repeti-lo e copiá-lo 
extensivamente.   
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O Manual de Instruções foi distribuído pelos próprios alunos para a 
comunidade escolar na feira de ciências da escola, no momento em que 
também acontecia a exposição dos instrumentos produzidos. Percebemos que 
os alunos se envolveram bastante na construção dos instrumentos e também 
na construção coletiva do manual. Acreditamos que as atividades realizadas 
foram importantes para que as crianças compreendessem os possíveis usos da 
linguagem escrita; além de brincar e criar, puderam aprender como reutilizar o 
lixo, um conteúdo trabalhado nas oficinas de forma prática.

O PROJETO MUSEUS – A CONSTRUÇÃO DA LINHA DO TEMPO

No ano de 2015, foi desenvolvida a atividade de construção da linha 
do tempo com as crianças, em consonância com o projeto que estava sendo 
desenvolvido pela turma e a professora, cujo tema era ‘museus’. O grupo 
estudava diversos museus do mundo e a sua importância para a história e 
memória da humanidade. 

A atividade buscou resgatar elementos pessoais da história e vivência 
de cada criança, suas memórias e singularidades, registrando-as através de 
desenhos e da linguagem escrita, objetivando com isso demonstrar como cada 
um se constitui através de sua história. Dessa forma, foi possível pensar como 
nos tornamos parte de uma cultura, nos apropriamos, pensamos, falamos e 
registramos isto em nossas memórias ou em um papel (linha do tempo). 

Outros objetivos da intervenção foram: a atribuição de significados à 
função da escrita como intermédio da comunicação social; a documentação 
da própria construção da linha do tempo e o intercruzamento das experiências 
próprias com a dos colegas, denotando o sujeito como um indivíduo permeado 
por uma cultura, identificando-o como um ser social.

A linha do tempo foi construída progressivamente, em encontros 
semanais, com duração de 45 a 90 minutos, durante os meses de agosto, 
setembro e outubro de 2015. Assim, a cada semana elaborou-se a construção 
de um elemento da linha do tempo individual dos estudantes.

Inicialmente, após a apresentação do projeto “Linha do Tempo” aos 
estudantes, perguntamos a eles quais fatos achavam importantes que estivessem 
presentes em suas linhas do tempo. Anotamos no quadro as ideias que surgiram 
e, posteriormente, decidimos conjuntamente quais fatos, passagens e dados 
seriam contemplados no projeto. Foram elencadas perguntas para as crianças 
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fazerem em suas casas, cujas questões e definições eram anotadas em seus 
cadernos e agendas. Acordamos começar pelo histórico de nascimento de cada 
um(a), sendo as primeiras informações da linhas do tempo relativas aos seus 
nascimentos. Seus nomes completos, a data, o local e a estação do ano em que 
nasceram, bem como a forma de nascimento foram as primeiras perguntas que 
as crianças levaram para casa. Foi acordado também que cada um(a) traria 
uma foto sua quando bebê, para digitalizar, imprimir e colar na linha do tempo.

No segundo encontro, foi iniciada a confecção da “Linha do Tempo” 
propriamente dita. Foram utilizadas cartolinas coloridas, tesouras e cola para a 
construção do material, com a orientação que cada criança escrevesse seu nome 
e criasse um desenho na capa. Também foram digitalizadas as fotos trazidas 
pelas crianças.  Posteriormente, registramos na linha do tempo as informações 
pessoais reunidas pelos alunos: nome completo, data de nascimento e estação 
do ano e os dados do nascimento.

O próximo passo foi a caracterização dos alunos quanto a sua 
territorialização: “manezinhos, florianopolitanos ou ainda barrigas-verdes, 
catarinenses, brasileiros, latino-americanos, terráqueos”. Alguns encontros 
foram dedicados ao estudo deste ponto do projeto, tendo sido utilizados mapas 
e o globo terrestre para ilustrar as atividades e exemplificar outras importantes 
formas de registros cursivos da humanidade: os mapas e o globo. Nesta 
etapa do projeto, as crianças também desenharam o planeta Terra, a bandeira 
nacional e coisas regionais de suas terras.

A próxima etapa do projeto foi a escola na vida das crianças. Buscamos 
coletar informações sobre o primeiro dia de aula e representar a escola na linha 
do tempo em forma de um desenho. Um dos desenhos que chamou bastante a 
atenção foi o de um aluno que esboçou a escola como uma prisão, com barras 
de ferro, desenhada toda em preto. Outro fato digno de nota foi a representação 
da família na escola em alguns desenhos e diálogos que relatavam o não 
comparecimento dos responsáveis à escola. Dessa forma, durante o processo 
de intervenção, foi necessário refletir com as crianças sobre seus contextos 
familiares, por termos observado que as configurações familiares por elas 
apresentadas eram muito distintas, o que resultou no replanejamento das 
atividades programadas, que passaram a contar com um item sobre a História 
das Famílias.

Dessa forma, com a ajuda da bibliotecária da escola, foi selecionada 
uma obra infanto-juvenil que tratava das diferentes configurações familiares, 
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com o título A História da Minha Família. Realizamos a leitura e discussão do 
livro na biblioteca da escola, em um dos encontros com as crianças. Ao final 
desta atividade, voltamos para a sala e solicitamos que cada um representasse 
a própria família em forma de desenho na sua linha do tempo. Nesta etapa 
do projeto, Quem sou eu...? foi a pergunta que as crianças se propuseram a 
responder na linha do tempo. As diferentes reflexões sugeridas pelas distintas 
respostas a essa pergunta refletiram a heterogeneidade e pluralidade do grupo.

Na sala informatizada da escola, desenvolvemos a última etapa do 
nosso projeto. Como um fechamento da atividade com as crianças, entramos 
no site do Museu da Pessoa, museu virtual que contém a histórias de diferentes 
pessoas do mundo, estabelecendo uma interlocução entre o projeto “Linha do 
Tempo” e o “Projeto Museus”, mostrando que há museus que contém a história 
pessoal de pessoas comuns. A finalização do projeto “Linha do Tempo” deu-se 
através de encontros, no quais fizemos a retomada dos elementos trabalhados 
no semestre para a construção da linha do tempo e também a reflexão sobre 
a relevância do projeto, buscando refletir com as crianças sobre como elas 
internalizaram as etapas e conteúdos trabalhados. As linhas do tempo foram 
apresentadas na Feira de Ciências anual da Escola, que ocorreu no final do 
ano.

Um dos desafios que identificamos no processo de intervenção 
foi a infrequência de alguns(mas) estudantes, o que nos apresentava uma 
demanda não antevista: a de termos sempre que retomar os pontos discutidos 
anteriormente. Nesse sentido, percebeu-se que antes de iniciarmos as novas 
etapas, era necessário finalizar as etapas anteriores com todos(a) os(as) 
estudantes, para somente então dar continuidade às atividades propostas para 
o dia.

Outro desafio foi a pouca participação de algumas famílias nas 
atividades que as crianças levavam para casa. Muitas vezes o(a) estudante 
chegava à escola sem ter concluído a atividade: algumas vezes relatavam 
que haviam esquecido de conversar em casa com seus pais ou responsáveis; 
em outras, diziam que os pais não tiveram tempo. Por vezes, identificamos 
contextos familiares de alguma criança em que estavam presentes a violência 
e vulnerabilidade social, o que nos fez repensar algumas etapas inicialmente 
propostas no projeto. Incluímos a leitura do livro A História da minha Família 
e substituímos a palavra pai e mãe por familiares ou responsáveis, uma vez 
que nem todas as crianças da turma moravam com seus pais.
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O ato de planejar as atividades em conjunto com a professora nos 
permitiu compreender os processos vivenciados pela turma, suas dificuldades 
e também o que as crianças não dominavam. Com base nessas informações, 
buscamos criar espaços de aprendizagem por meio de materiais concretos, 
contando com mediadores para o desenvolvimento da escrita.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Um primeiro aspecto que podemos destacar, com base nas experiências 
realizadas, é a complexidade do trabalho do professor, que exige executar 
ações intencionalmente orientadas, fundamentadas em objetivos educativos 
relevantes e que levem em consideração, ao mesmo tempo, a singularidade 
dos estudantes e a dinâmica da turma. Considerando que o papel da professora 
é diferente da função exercida pela psicóloga, e a atuação no Pibid contribuiu 
para a compreensão mais efetiva dos processos de ensino e de aprendizagem. 
Isto não seria possível sem a experiência de estar frequentemente na escola, 
com apoio e participação da coordenação da Educação Integral, para uma 
inserção real no cotidiano escolar e na organização de atividades orientadoras 
de ensino.

Raquel Guzzo (2008) analisa algumas das questões fundamentais desse 
dilema, apontando que o psicólogo muitas vezes não sabe o que fazer diante 
do cotidiano escolar, seja pela deficiência da própria formação, seja porque se 
autoatribui a tarefa de ‘resolver’ os problemas dos atores escolares um a um, 
sem compreender efetivamente o que está envolvido na atividade de ensino. 
A autora defende que qualquer atuação da Psicologia na escola deve começar 
primeiramente com uma análise profunda das experiências escolares e da rede 
de ensino, para testar caminhos que apontem para uma atuação profissional 
comprometida com a realidade brasileira de educação e que objetivem uma 
transformação radical. Aponta que temos que conceber o início desse trabalho 
nas seguintes tarefas:

[...] avaliar dimensões psicossociais de comunidades 
e indivíduos situados historicamente, compreender 
as redes de apoio, suportes e equipamentos públicos 
e privados que sustentam as ações comunitárias e 
a dinâmica dos movimentos sociais presentes em 
determinados espaços geográficos – quem são e 
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como vivem estudantes, professores, pais e gestores 
das instituições de ensino e sua comunidade. 
Sem um conhecimento profundo e fundado na 
realidade, qualquer intervenção resultará na 
manutenção do estado das coisas e revelará a cada 
dia um antagonismo crescente sobre a presença do 
psicólogo nas escolas. (GUZZO, 2008).

Consideramos que a experiência foi muito importante para todos 
os envolvidos: bolsistas, que experienciaram os desafios da docência na 
Educação Básica e Integral; educadoras, que puderam ensinar e aprender com 
as novas experiências; e as crianças, que tiveram uma nova experiência de 
aprendizagem, em que os conteúdos da sua história foram considerados e as 
possibilidades de apropriação da experiência humana ocorreram a partir de 
uma posição ativa.

A participação das professoras no planejamento das atividades, na 
execução e nos resultados alcançados com a turma pode ter servido como um 
recurso importante para que elas modificassem sua ação docente. Afinal, as 
aulas que uma das professoras descreveu na entrevista como difícil tornou-
se possível, apresentando resultados positivos no tocante à participação 
das crianças. Consideramos que os resultados positivos deveram-se à 
disponibilidade de tempo das bolsistas, que constantemente frequentavam as 
reuniões em companhia da coordenadora da Educação Integral, para planejar 
e avaliar as aulas, e também com a professora da turma, o que auxiliou na 
construção de outra percepção quanto às potencialidades do grupo. Ao final do 
ano, tal interação teve uma avaliação muito positiva por parte da professora, 
que considerou que contribuímos para a mudança no clima da turma.

Vale também destacar o acompanhamento pelas estudantes do Pibid 
da efetivação das políticas educacionais na realidade escolar, como foi o 
caso da Educação Integral. Com certeza, essa experiência só foi possível 
pelo fato de as estudantes estarem presentes na realidade educacional e terem 
tido oportunidade de discuti-la e refletir sobre ela durante as reuniões do 
Pibid. Evidencia-se, dessa forma, a necessidade de espaços de discussão e 
planejamento para que os educadores possam efetivar seu trabalho. Aponta-se 
a necessidade de viabilizar a formação continuada em moldes diferenciados, 
especialmente no caso da Educação Integral, já que não se trata de um processo 
para reciclagem de conhecimentos, mas sim da criação de uma nova forma de 
pensar a educação, o que ainda não está verdadeiramente estabelecido no país.
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O DESAFIO DE ABORDAR A DIVERSIDADE NA ESCOLA: UMA 
ANÁLISE DO FILME “ESCRITORES DA LIBERDADE”

Adriana Bolis
Cyntia Nunes

Mathyzy Martins Pinheiro

INTRODUÇÃO

O processo de constituir-se professor envolve a aquisição de 
conhecimentos teórico-práticos, metodologias e estratégias de ensino, mas 
também implica refletir acerca de questões próprias do ser humano e da 
vida em sociedade. Os sentidos atribuídos à relação com o conhecimento, as 
condições materiais de acesso à escola, os diferentes contextos culturais em 
que os estudantes estão inseridos e o choque entre essas culturas, provocado 
pelo encontro com as diferenças são questões que se impõem à realidade da 
sala de aula, das quais o professor não pode eximir-se. Assim, cursar uma 
licenciatura requer o desenvolvimento de um olhar crítico sobre esta realidade 
e a experimentação de novas formas de abordá-la, visando com isso promover a 
transformação da relação dos estudantes com o conhecimento, possibilitando-
lhes assim novas formas de ser e estar no mundo. 

É neste contexto que nasce o presente ensaio, do nosso ponto de vista 
como professoras em formação, cursando a licenciatura em Psicologia da 
Universidade Federal de Santa Catarina, e a partir de nossa experiência no 
estágio em docência. Nosso objetivo é dissertar acerca de algumas questões 
que julgamos fundamentais para a constituição subjetiva dos professores, 
especialmente a necessidade de abordar a diversidade cultural na escola. 
Com base em estudos e reflexões acerca da profissão docente, sob diferentes 
perspectivas, optamos por realizar uma análise crítica sobre o filme Escritores 
da Liberdade.

ANÁLISE DO FILME ESCRITORES DA LIBERDADE

Baseado em uma história real, o filme nos mostra uma sala de aula 
em condições extremas, na qual estão presentes alguns dos temas mais 
desafiadores no campo da docência, dentre eles: violência, diversidade étnico-
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racial, intolerância e falta de sentido na relação com o conhecimento. O 
enredo acontece em uma escola participante de um programa de integração 
voluntária1, nos Estados Unidos. Ainda que a forma como as lutas por direitos 
civis nesses país tenha sido diferente do enfrentamento ocorrido no Brasil, a 
realidade vivenciada pelas populações periféricas, em sua maioria não brancas, 
é muito parecida com a nossa, em vista da guerra com o tráfico de drogas e do 
genocídio da juventude negra, que vem acontecendo nos últimos tempos com 
maior força e mais visibilidade em âmbito nacional (FLAUZINA, 2006).

A personagem Érin, a professora, ou Sra. Gruwell, como é chamada 
pelos estudantes, é retratada pelo diretor Richard LaGravanese de uma forma 
que algumas vezes pode ser compreendida como um romantismo um pouco 
exagerado, mas que vai se desmistificando ao longo do filme e nos provocou 
o seguinte questionamento: um caso de sucesso escolar – como o da turma 
203 da Escola Wilson – depende exclusivamente de uma professora idealista? 

Temos razões suficientes para acreditar que não, e é neste sentido que 
pretendemos propor uma reflexão acerca da atuação docente, suas possibilidades 
e limites, para que não esperemos que histórias como esta aconteçam apenas 
quando algum professor ‘herói’ entra em cena. Parece-nos imprescindível 
dizer que não se trata de uma professora extraordinária, super-humana ou um 
caso de sucesso fora do comum. Existem diversos professores como a Sra. 
Gruwell, que, perante a diversidade e o contexto em que estão inseridos em 
razão de seu papel profissional, não se ocultam diante das próprias limitações. 

Escritores da Liberdade é um filme que abrange uma variedade 
de assuntos interessantes ao campo da docência, entretanto, neste ensaio, 
pretendemos refletir sobre a profissão docente a partir da experiência da 
professora, a Sra. Gruwell, diante da realidade da Escola Wilson. Para 
tanto, vamos focar nosso olhar na dimensão profissional da personagem, na 
condição de professora de Ensino Médio, vamos ainda problematizar a sua 
atuação pedagógica e as estratégias por ela utilizadas para tentar promover 
uma relação autêntica dos estudantes com o conhecimento, finalizando nosso 
ensaio com um breve reconhecimento dos desdobramentos emancipatórios 
desta educação.
1 A ‘Segundo, Fritzen (2014, p. 88), em sua análise do mesmo filme, este é um “[...] programa 
de integração voluntária que buscava, por meio da educação, reinserir os jovens na ordem 
social. Porém, o programa era objeto de descrédito por parte do corpo docente e da direção 
da escola, que o acusavam de afastar boa parte dos bons estudantes que ali estudavam, uma 
vez que, ao trazer adolescentes problemáticos para os quais não se deslumbraria nenhuma 
perspectiva formativa, prejudicava ainda a imagem e o desempenho daquela instituição.”
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2  Fritzen (2014) chama atenção sobre essa cena destacando que a Sra. Gruwell utilizou 
a música de rap como exemplo de rima interna na aula de Inglês. O autor aponta que 
a discussão sobre a dimensão técnica ocultou a luta ideológica que a música possuía 
naquele contexto, fazendo com que seus estudantes se sentissem afrontados. Os estudantes 
conheciam a letra e responderam que não precisavam de uma professora branca para lhes 
ensinar rap.

A TRAJETÓRIA PROFISSIONAL DA SRA. GRUWELL EM MEIO À 
DIVERSIDADE CULTURAL ESCOLAR

Interessadas em compreender o processo de constituição profissional 
do professor, cabe considerarmos este sujeito em toda sua complexidade, 
incluindo, portanto, todas suas dimensões (subjetiva, afetiva, cultural, entre 
outras). Como afirma Silva (2000, p. 33), “[...]  estudar as concepções do 
professor implica vê-lo nesse todo enquanto filho, aluno e cidadão”. Assim, 
é importante compreender o desenvolvimento da carreira docente articulado 
à fase da vida em que o professor está, às suas aspirações e sentimentos, ao 
sentido que atribui à vida e à profissão, que servem de pano de fundo para a sua 
atuação. Este fundo de vivências influenciará suas interpretações de sucesso 
e insucesso da parte dos estudantes, o processo de ensino-aprendizagem e as 
metodologias de ensino. Ainda segundo Silva (2000, p. 25),

[...] o professor é um ser social, constituído e constituinte 
de seu meio. Como pessoa, age e sofre as ações de 
sua sociedade; ele constrói e é construído por ela. A 
sociedade é feita por ele e ele é feito por ela; portanto, o 
professor é um construtor de cultura e de saberes e, ao 
mesmo tempo, é construído por eles.

A Sra. Gruwell inicia a sua jornada profissional na Escola Wilson com 
uma visão um tanto idealizada de como seria a sua relação com os estudantes 
e com os outros professores. Ela sabia que tinha um papel social naquela 
escola, mas esperava que os estudantes também demonstrassem interesse e 
disposição em transformar a sua realidade por meio da educação. Porém, logo 
nas primeiras aulas, ela é ignorada pelos estudantes, situação que revela o 
distanciamento abissal entre a escola e esses estudantes. Nas aulas seguintes, 
Sra. Gruwell tenta utilizar outros recursos, como por exemplo, uma música 
de rap, estratégia que não foi bem-sucedida2, e os estudantes continuaram 
ignorando o assunto e a professora. 
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“O choque de realidade com que os professores iniciantes são 
confrontados, muitas vezes faz com que prevaleça a rotina, tradição e regras.” 
(SILVA, 2000, p. 27). No entanto, esses obstáculos não fizeram com que a 
Sra. Gruwell retomasse o modelo tradicional de educação; pelo contrário, 
fizeram com que buscasse outras estratégias de ensino articuladas à realidade 
dos estudantes, na qual a necessidade mais imediata era sobreviver à guerra 
que travavam todos os dias as gangues locais. A partir de então, a professora 
desenvolve uma prática docente que considera os desafios enfrentados no 
cotidiano, de forma a valorizar as vivências individuais e da turma. 

Ao oferecer um olhar que problematizava essas questões, a Sra. 
Gruwell desafia a prática comum da escola, que ignorava e desmotivava o 
debate acerca da diversidade presente na realidade escolar. Este tipo de prática 
docente, na concepção de Giroux (1994, apud SILVA, 2000), transcende a 
alienação, causando um choque com a cultura escolar tradicional e com outros 
professores. 

Lidar com as contradições, com as diferenças e conflitos faz parte da 
profissão docente e é, portanto, uma atividade constituinte do sujeito professor. 
O conflito, próprio do ser humano, não surge ao ser abordado, ele já está ali. 
A opção do professor reside em como abordá-lo, é na forma que se encontra 
sua escolha: “[...] as opções que ele faz, suas decisões e ações serão de acordo 
com os movimentos – próprios e de seu grupo, de acordo com o que é válido 
para eles” (SILVA, 2000, p. 30). A opção da Sra. Gruwell foi encarar de frente 
a diversidade. 

A diversidade na sala de aula é uma realidade – negada ou levada em 
consideração –, pois, mesmo quando a escola e os professores não pretendem 
trabalhar a diversidade (cultural, de gênero, étnico-racial, política) e até 
mesmo silenciam questões cotidianas, ainda assim estas questões estão sendo 
vividas. No filme, a diversidade se apresenta fortemente relacionada à questão 
étnico-racial e se impõe de tal forma que não é possível ignorá-la, visto que 
os estudantes, de diferentes etnias, estão vivendo um contexto de ‘guerra’ em 
relação às gangues da cidade (sentido este atribuído pelos próprios estudantes). 

Perrenoud (1993, p. 28-29), ao chamar a atenção para a necessidade de 
considerar a diversidade na sala de aula, afirma: 

Ensinar é ignorar ou reconhecer estas diferenças, 
sancioná-las ou tentar neutralizá-las, fabricar o sucesso 
ou o insucesso através da avaliação informal e formal, 
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construir identidades e trajectórias. [...] Qualquer gestão 
da sala de aula, qualquer didáctica, contém um modo de 
tratamento das diferenças, o qual contribui (ou não) para 
as transformar em desigualdades.

Assim, um primeiro passo seria identificar a diversidade das formas 
de aprender, assim como das formas de ser e estar no mundo dos sujeitos 
– estudantes e professores. Isto implica problematizar as formações de 
professores (tanto as licenciaturas como os programas de formação continuada) 
que prescrevem didáticas para um estudante ideal, teórico e para turmas 
homogêneas. Quando acreditamos que o sucesso ou insucesso de uma turma 
ou de um estudante está ‘nas mãos’ do professor, estamos sustentando uma 
visão estreita sobre a realidade da docência. Da mesma forma, creditar apenas 
ao estudante a responsabilidade por seu aprendizado é também uma postura 
reducionista. Evidenciando esse reducionismo, Perrenoud (1993, p. 28) afirma 
que:

[...] qualquer formação que trate do aluno no singular, 
qualquer metodologia que só se interesse por um 
sujeito epistêmico remete para um só professor a tarefa 
de enfrentar as diferenças. [...] Porém, regra geral, as 
didácticas nada dizem sobre as diferenças; falam de um 
aluno ‘médio’ ou de um sujeito epistêmico, desconhecem 
a dificuldade que há em fazer os alunos gostarem de 
certas disciplinas.

A Sra. Gruwell parece ser a primeira naquela escola que se dispõe a 
abordar abertamente o tema em sala de aula, desmistificando as diferenças e 
evitando a reprodução de desigualdades. O professor, ou melhor, o corpo docente 
considerar o que afeta os estudantes durante a produção de conhecimentos, 
reconhecendo o que acontece na escola e além dos seus muros, de acordo com 
Souza (2013), amplia a mobilização dos estudantes para o processo de ensino-
aprendizagem, bem como sua compreensão sobre o saber como necessidade 
de aprender e produzir a si mesmo através da educação. 

No filme, isso pode ser ilustrado com a cena em que a Sra. Gruwell se 
posiciona diante de uma caricatura feita por um dos estudantes, que enfatizava 
os traços afrodescendentes de um colega como forma de chacota. Ao 
reconhecer o impacto que essa brincadeira possui, não só na constituição do 
estudante ao qual o desenho se referia mas a todo grupo étnico-racial ao qual 
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pertence, ela dá visibilidade ao racismo e ao fascismo presentes na situação 
e, ao escolher não os ignorar, remete o fato a um acontecimento histórico da 
humanidade: o Holocausto. Ao abordar este tema, a professora se surpreende 
por perceber que os estudantes sequer conheciam este fato histórico e, a partir 
daí, planeja diversas intervenções, permitindo que todos olhassem de outra 
perspectiva o que estavam reproduzindo nas suas atitudes e refletissem sobre 
ganhos e perdas reais destas escolhas.

Temos um exemplo na cena em que a Sra. Gruwell traça uma linha com 
fita crepe no centro da sala e faz perguntas para que os estudantes se aproximem 
da fita de acordo com suas respostas, partindo de elementos descontraídos até 
chegar a questões mais sérias, todas relacionadas à realidade dos estudantes. 
Por meio dessa estratégia, consegue fazer com que os estudantes se vejam 
para além do que os difere e percebam o quanto vivem coisas parecidas, cada 
um do seu modo, inclusive entre os rivais de gangues inimigas. O modo como 
os estudantes se surpreendem ao verem que não são apenas eles que vivem 
desde situações de violência e injustiça até laços verdadeiros entre familiares 
e amigos demonstra o quanto essas identificações são necessárias para o 
processo educativo. Promover uma educação em que o sujeito se perceba 
singular e ao mesmo tempo social, estabelecendo relação com outros, dá vazão 
à importância de articular a produção de conhecimentos à vida (SOUZA, 
2013).

Não poderíamos deixar de resgatar as reflexões de Adorno (1995, p. 
119), que destaca como a primeira de todas as exigências para a educação: 
“[...] que Auschwitz não se repita”. Para o autor,

O perigo de que tudo aconteça de novo está em que 
não se admite o contato com a questão, rejeitando até 
mesmo quem apenas a menciona, como se, ao fazê-lo 
sem rodeios, este se tornasse o responsável, e não os 
verdadeiros culpados. (ADORNO, 1995, p. 119).

Assim, observando-se com maior atenção a situação vivenciada pelos 
estudantes, percebe-se em suas vivências cotidianas: perseguições, genocídio, 
o poder cego dos coletivos, a severidade e frieza diante da dor, que, como 
diria Adorno, são princípios que reforçam a tendência social imperativa de 
Auschiwtz, ou seja, aumentam a probabilidade de que torne a acontecer. Deste 
modo, no tocante a esses grupos e aos espaços marginalizados socialmente em 
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que residem, ousaríamos propor uma reformulação da preocupação de Adorno 
(1995, p. 119) de “[...] que Auschwitz não se repita” para que a tendência 
social imperativa de Auschwitz não se mantenha e, com isso, estender esta 
compreensão ao contexto em que grande parte dos grupos étnicos-raciais, 
majoritariamente não brancos, vêm vivenciando, em diferentes países 
e continentes, de modo a repensar a realidade em que estão inseridos e as 
possibilidades de mudança a partir de uma educação emancipadora, que se 
posicione ativamente perante a questão.

Diante do exposto, podemos afirmar que desenvolver um trabalho 
educativo considerando a diversidade não implica apenas direcionar nosso foco 
às relações étnico-raciais; exige um olhar atento também às condições sociais, 
políticas, ideológicas, metodológicas, pessoais, familiares, somadas, ainda 
assim, a uma abertura para lidar com a diferença para além dos preconceitos 
e estereótipos criados e mantidos socialmente. Exige olhar além do fracasso 
escolar, que se configura como um objeto sociomidiático do discurso social e 
reproduz uma categorização incapaz de explicar a realidade (SOUZA, 2013).

Afinal, no que a atuação e a efetividade da educação promovida pela 
Sra. Gruwell com a turma se comparada diferem das dos demais gestores 
educacionais com quem ela se relaciona no decorrer do filme? Existem 
inúmeras determinantes a esta questão, e não se pretende neste ensaio esgotá-
las. Sra. Gruwell, não obstante todas as colocações feitas pelos gestores 
educacionais sobre os estudantes da turma que assumiria, buscou olhá-los 
não como membros de gangues, mas sim como ativistas e pessoas que lutam 
cotidianamente pelos seus direitos, pronodo-se a fazê-los compreender a 
importância de suas vidas, escolhas e mudanças. 

Como diria Dubet (1997), os estudantes precisam de educadores que 
acreditem neles, e este é outro ponto definidor da atuação profissional da Sra. 
Gruwell, o que a faz até mesmo colocar em risco seu casamento e assumir 
outros dois empregos, em um sobre-esforço quase além de suas capacidades, 
considerando a importância destes estudantes e de que um investimento real 
neles faria a diferença para que a educação fosse possível. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com estas reflexões, ousamos mostrar que a educação emancipadora, 
tão sonhada por intelectuais e profissionais da educação, é possível. Entretanto, 
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não devemos esperar que ela seja promovida por personagens heroicos, 
solitários em sua luta. A preocupação com a educação deve passar por todos 
seus atores, especialmente a direção das escolas e equipes pedagógicas. Se um 
professor, juntamente com os estudantes, consegue trabalhar a coletividade 
de modo a produzir uma relação com o saber para além do espaço escolar, 
contando com o apoio, participação e engajamento de outros gestores e 
profissionais da educação, é possível fazer com que resultados de maior 
amplitude e consistência sejam obtidos, evitando-se sobrecarga de trabalho e 
acúmulo de responsabilidades por parte de uma minoria.

A diversidade de afetos, realidades (étnico-raciais, sociais, políticas, 
de gênero, dentre outras), vivências, convicções e sentimentos dos estudantes 
precisam ser considerados como ponto de partida na relação com o saber, 
para além dos muros da escola, de tal sorte que os conhecimentos sirvam não 
apenas para provas e testes de conhecimento, mas sim para (re)significar suas 
compreensões de si e do mundo. 

Assim, é possível se aproximar do que propõe Souza (2013, p. 352), a 
“[...] educação como caminho para garantia de direitos para aqueles de quem 
muitas vezes têm sido usurpado o direito a uma educação pública, gratuita, 
democrática, de qualidade e socialmente referenciada” e promover uma relação 
com o saber como fonte de mobilização para superar as barreiras sociais e as 
dificuldades cotidianas, estabelecendo uma relação emancipadora e prazerosa 
com o saber produzido.
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INTRODUÇÃO 

O cotidiano escolar é atravessado constantemente por questões que 
envolvem gênero, inclusão e relações étnico-raciais, mas, na maioria das 
vezes, esses temas são pouco discutidos entre adultos e menos ainda com as 
crianças. Reconhecendo essa realidade e compreendendo a natureza social 
do desenvolvimento humano, que implica uma inserção ativa da criança na 
cultura, como salienta Smolka (2009, p. 8),  “[...] tornando próprios dela 
mesma os modos sociais de perceber, sentir, falar e pensar e se relacionar 
com os outros”, as estudantes que participavam do Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação à Docência – Pibid Psicologia – propuseram atividades a 
serem desenvolvidas com as crianças da Escola Municipal Adotiva Liberato 
Valentim.

Este trabalho apresenta o relato dessas atividades, realizadas nos anos 
de 2015 e 2016 com as turmas de Educação Integral e também do ensino 
regular dos Anos Iniciais de escolarização. A proposta foi construída com 
base na observação que as estudantes realizavam inicialmente nas turmas e 
nas discussões que aconteciam nas reuniões semanais com as supervisoras do 
Pibid na escola. 

Alguns princípios que orientavam o Pibid Psicologia também orientaram 
o trabalho com as crianças, a saber: contribuir para a apropriação da linguagem 
escrita pelas crianças e propor intervenções articuladas aos projetos de ensino 
desenvolvidos pelas professoras das turmas. 

Apresentamos a seguir as oficinas realizadas.
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OFICINA – DIVERSIDADE: RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS, 
RELAÇÕES DE GÊNERO, CONSTITUIÇÕES FAMILIARES DIVERSAS 
E DIFERENÇAS SOCIAIS

Essa oficina foi oferecida no ano de 2015 para a turma do Integral I. 
A turma, que acolhia normalmente 20 crianças que frequentavam a escola no 
contraturno, era constituída por estudantes que cursavam desde a primeira 
série até o terceiro ano do ensino regular, com necessidades que iam do apoio 
pedagógico a situações de vulnerabilidade social. 

Os conteúdos trabalhados na Educação Integral diferenciam-se dos 
trabalhos no ensino regular e permitem a construção de projetos que extrapolam 
os conteúdos das disciplinas tradicionais. Foi esse contexto que permitiu que 
a proposta da oficina fosse aceita, a fim de tematizar questões étnico-raciais, 
de gênero e sexualidade. 

Assim foi formulado o objetivo geral da oficina: 
• Compreender, com base nos pressupostos da Psicologia Histórico-

Cultural, como as crianças se constituem na/pela cultura, entendendo como 
os atravessamentos ético-políticos relacionados às questões étnico-raciais, 
de gênero e sexualidade, diferentes constituições familiares e pessoas com 
deficiência implicam na construção de suas subjetividades. 

Foram objetivos específicos: 
• Contribuir para que os temas referentes a constituições diversas 
de subjetividade e identidades possam ser discutidos e integrados às 
práticas pedagógicas da escola;
• Problematizar as temáticas e trabalhá-las de modo a permitir a 
manifestação e vivência das crianças;
• Contribuir no/para o processo de atuação dos professores com essas 
temáticas em termos de elaboração de construtos teórico-metodológicos. 
A metodologia utilizada incluiu: a observação participante, com o 

fim de compreender como a turma se estruturava e organizava quanto a sua 
dinâmica, o levantamento das demandas que emergiram nas situações de 
sala de aula ou em espaços de atuação livre das crianças; a produção de um 
plano de ensino, definindo-se os temas a serem abordados de acordo com as 
demandas identificadas; e a programação da intervenção. 

O trabalho no primeiro semestre de 2015 foi dedicado às observações, 
à entrada no campo e à criação de laços e afinidades com as crianças que 
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frequentavam o Integral I. No decorrer do semestre, a própria turma já 
enunciou as demandas que precisavam ser trabalhadas, seja através de 
situações específicas ou exteriorizadas em comentários e brincadeiras quando 
as bolsistas do Pibid estavam presentes. Além do desejo pessoal das bolsistas 
em trabalhar com determinadas temáticas, as situações observadas na turma 
ratificaram a importância dos temas e apresentaram outras questões que não 
tinham sido pensadas. Destaca-se a importância das reuniões com a professora 
coordenadora do Pibid Psicologia, com a professora coordenadora do projeto 
da escola e com a professora da turma do Integral I, a fim de que se pensasse 
no método da intervenção com a turma. 

Foram definidos como temas da intervenção: relações étnico-raciais, 
gênero e sexualidade, diferentes constituições familiares e pessoas com 
deficiência. Entendendo-se que as crianças que compõem o Integral I estão no 
período de alfabetização e que o Pibid Psicologia também tem o compromisso 
de contribuir para o processo de apropriação da linguagem escrita, definiu-
se a utilização do componente literário, o livro infantil, como instrumento 
mediador entre a turma e as temáticas propostas. Evidenciou-se, nesse sentido, 
a necessidade de proceder a um levantamento bibliográfico na biblioteca da 
escola, para verificar em meio aos materiais disponíveis quais abordavam 
as temáticas definidas. Foi dado preferência aos livros existentes na escola, 
para que as crianças pudessem utilizar o espaço da biblioteca numa possível 
consulta posterior. 

O trabalhou desenvolveu-se ao longo do segundo semestre de 2015, 
em encontros semanais com a turma. Em cada um dos encontros foram 
desenvolvidas as temáticas descritas a seguir.

CONSTITUIÇÕES FAMILIARES

Uma das primeiras atividades realizadas com a turma do Integral I foi 
relacionada ao tema constituições familiares. A professora coordenou uma 
brincadeira para trabalhar as diferenças existentes entre os grupos familiares, 
propondo que os alunos se dividissem em pequenos grupos formando uma 
‘família’. O grupo, composto por meninos e meninas, é quem deveria definir 
qual o formato de família teria e qual o papel cada membro representaria. Após 
a definição dos papéis, cada família tomou um lugar para si dentro do espaço 
do auditório para construir o que seriam suas ‘casas’. Durante o processo de 
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definição de papéis, foi possível observar a compreensão que cada aluno trazia 
consigo, a partir da sua história de vida, a respeito das estruturas familiares. 
Notou-se que em todos os grupos o papel de mãe foi designado para alguém 
do gênero feminino. Sobre esse aspecto, podemos apontar algumas questões, 
como por exemplo, a maneira com que o gênero baliza a construção do cuidado 
em nossa sociedade. Tokuda et al. (2016) salientam a preponderância do 
gênero feminino no cuidado dentro das estruturas familiares, uma perspectiva 
muito forte e determinista, que educa e disciplina os corpos e seus prazeres 
desde a infância, prolongando-se por toda a vida.

Participar da atividade proposta pela professora permitiu-nos observar 
elementos importantes para a definição das estratégias de abordagem utilizadas 
na conversa com a turma sobre as diversas formas de família existentes em 
nossa sociedade, sobre papéis e representações do cuidado entre os membros 
familiares. Ao entender que figuras representam ou desempenham o papel de 
cuidado dentro dos seus contextos, é possível aos próprios alunos compreender 
um pouco mais sobre suas histórias de vida. 

Para a atividade interventiva, decidiu-se trabalhar com a leitura do livro 
A história de cada um, de Juciara Rodrigues (1996). Com uma linguagem 
simples e sem recair em normatizações e preconceitos, o livro aborda como 
todas as pessoas são provenientes de organizações familiares muito diversas. 
Conta a história dos colegas de turma Zé, Pedro, Guto, Mariana e Júlia, que 
recebem uma lição de casa diferente das demais: cada aluno deve levar uma 
foto da sua família. De início, os colegas ficam confusos com a lição, pois 
eles compartilhavam uma ideia de família tradicional, composta somente por 
mãe, pai e filhos. Mas, aos poucos, eles vão descobrindo fatos interessantes 
sobre suas próprias histórias de vida e percebem que fazem parte de uma 
organização familiar. A forma como ‘família’ é retratada no livro infantil 
coaduna-se com a ideia de família como um produto de formas históricas e 
culturais de organização entre pessoas, as quais não toma como referência 
apenas as questões de ordem biológica, natural ou religiosa (TOKUDA et al., 
2016). 

Após a leitura do livro, nosso objetivo foi trabalhar com as crianças 
as diferentes constituições de família encontradas na história, ressaltando 
que na ‘vida real’ as famílias também são compostas de formas diversas, 
discutindo sobre a importância de valorizar as diferenças e respeitá-las.  Como 
encerramento da atividade, os alunos produziram e apresentaram um desenho 



279

simbolizando sua própria família, apontando a diversidade de contextos 
existentes dentro do grupo. Tal diversidade foi evidenciada positivamente 
pelas bolsistas, pontuando-se que, diante das especificidades encontradas, 
todos os alunos são provenientes de uma organização familiar complexa e 
distinta. Assim como Tokuda et al. (2016), podemos entender que a formação 
da família vem se modificando em diferentes contextos sócio-históricos e 
culturais, dando visibilidade para diversas representações sociais do que seja 
família. 

RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS

Um dos temas que mais se destacou nas observações iniciais com a turma 
está relacionado às questões étnico-raciais. No primeiro contato das bolsistas 
com a turma, foi possível perceber que era composta, em sua maioria, por 
crianças negras1; entretanto, verificou-se uma falta de compreensão da questão 
racial por parte das crianças e também dificuldade por parte da professora 
para trabalhar com o tema. Isso evidencia o que Santana (2006) identificou: a 
necessidade que as escolas têm, no geral, em trabalhar com aspectos culturais 
e identitários, a fim de proporcionar uma reflexão nas crianças e em seus 
familiares sobre as diferenças que as constituem. São palavras da autora: 

Independentemente do grupo social e/ou étnico-racial 
a que atendem, é importante que as instituições de 
Educação Infantil reconheçam o seu papel e função social 
de atender às necessidades das crianças constituindo-se 
em espaço de socialização, de convivência entre iguais e 
diferentes e suas formas de pertencimento. (SANTANA, 
2006, p. 37).

É importante o professor compreender e reconhecer que as crianças são 
indivíduos que pertencem a culturas coletivas, portanto nenhum aluno é igual 
ao outro, e essa coletividade diz respeito a grupos étnicos, raciais, econômicos 
e regionais distintos (ROMÃO, 2001). Nesse sentido, as pesquisas indicam 

1 Trabalha-se com a definição identitária ‘negro’ enquanto categoria construída 
politicamente através da luta antirracista do movimento social negro e enquanto 
categoria utilizada pelo IBGE, por compreender-se que ‘pretos’ e ‘pardos’ possuem 
trajetórias muito mais próximas entre si do que com a de pessoas ‘brancas’, de acordo 
com a publicação: LOPES, C. (Org.). Cotas raciais: por que sim? 2. ed. Rio de 
Janeiro: Ibase, 2006.
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que a escola não deve desconsiderar os aspectos constituintes das crianças, 
como as diferenças étnico-raciais, mas sim promover espaços de acolhimento e 
compreensão, para a valorização das identidades. No processo de socialização 
e escolarização das crianças, é importante destacar o fator acolhimento, 
implica o respeito à sua cultura, corporeidade, estética e presença no mundo 
(SANTANA, 2006). Outro ponto importante a ser destacado é que, quando 
falamos do trabalho sobre as relações étnico-raciais e construção identitária 
na escola, estamos falando de como esses aspectos permeiam a construção 
subjetiva de todas as crianças, sejam elas negras, brancas, indígenas, etc. 

Para a população branca em geral, o tema das relações étnico-raciais não 
é tido como uma questão importante, haja vista que o conceito de humanidade 
é pautado numa normativa eurocêntrica, tendo no sujeito branco, cis e hétero o 
modelo universal. Contudo, estudos sobre branquitude problematizam o outro 
lado da equação, no sentido de desvelar que, assim como os povos Africanos e 
os povos originários das Américas, a população branca também é constituída 
identitariamente, e compreender a formação da branquitude é elemento 
necessário para equilibrar os estudos das relações étnico-raciais2. É a partir 
de um processo histórico que a branquitude começou a se constituir como 
um constructo ideológico de poder, em que os brancos tomam sua identidade 
racial como norma e padrão, e, dessa forma, outros grupos aparecem ora como 
margem, ora como desviantes, ora como inferiores (SCHUCMAN, 2012). 

Tratando-se do espaço escolar, é comum verificar em estudos sobre as 
relações raciais que, entre os alunos, há maneiras diferentes de se colocar no 
mundo, a depender de sua construção identitária racial. Para Amaral (2015), 
crianças pequenas brancas se mostram confortáveis em sua condição de 
brancas e raramente explicitam o desejo de ter outra cor de pele ou outro tipo 
de cabelo, declarando que o branco é bonito e o preto é feio. Cavalleiro (2006, 
p. 23) problematiza essa situação, salientando que, com o seu silêncio, a escola 
contribui para a manutenção do problema:

O silêncio da escola sobre as dinâmicas das relações 
raciais tem permitido que seja transmitida aos(as) 
alunos(as) uma pretensa superioridade branca, sem que 
haja questionamento desse problema por parte dos(as) 
profissionais da educação e envolvendo o cotidiano 
escolar em práticas prejudiciais ao grupo negro.

2  Sobre o conceito de branquitude, cf. Schucman  (2012). 
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Segundo Cavalleiro (2006), para combater a inferiorização pautada em 
estereótipos raciais, é necessária a promoção do respeito: o respeito mútuo, o 
respeito ao outro, o reconhecimento das diferenças, a possibilidade de se falar 
sobre as diferenças sem medo, receio ou preconceito.  

Foi por meio da literatura, com o livro Chuva de Manga, de James 
Rumford (2005), que apresentarmos às crianças, de forma lúdica e interessante, 
as diferenças étnico-raciais que caracterizam os sujeitos. A história foi contada 
na biblioteca da escola, com a utilização de recurso audiovisual.  Após a 
exibição de um vídeo, conversamos com as crianças sobre os aspectos da 
história que mais chamaram a sua atenção. Tendo como referência questões 
norteadoras propostas pelas bolsistas, as crianças puderam refletir sobre 
a história, identificar sobre o que o livro se tratava, seu enredo, quais eram 
os personagens, suas características físicas, onde a história se passava, de 
que cultura se tratava, entre outros aspectos relevantes que evidenciassem o 
conteúdo étnico-racial explícito no livro. 

Após encerrados os debates, foi sugerido às crianças que pesquisassem 
durante a aula de informática os aspectos que haviam sido levantados na 
discussão: como é a fruta manga? Como é a árvore que dá a fruta? Qual era 
o país de origem da personagem da história? Onde ele fica? Qual a cultura 
do povo ao qual a personagem pertence? Quais as características físicas 
desse povo? Onde mais podemos ver pessoas como as do país de origem da 
personagem? Quais as relações que existem entre os povos? 

Para tarefa de casa, foi proposta a Sacola Literária, com os livros 
Valentina, de Marcio Vassulo (2007), e Tanto Tanto, de Trish Cooke (1997). 
A Sacola Literária é um recurso pedagógico utilizado pela escola para 
promover o envolvimento da família no processo de aprendizagem da criança, 
contribuindo com o nosso trabalho ao fazer com que os pais e cuidadores 
tivessem contato com o tema que estava sendo trabalhado com as crianças. 

QUESTÕES DE GÊNERO E SEXUALIDADE

Entre os temas propostos, as questões de gênero e sexualidade se 
mostraram de total relevância diante do contexto escolar, que também é regido 
por normativas de gênero impostas pelo heteropatriarcado. Tais normas se 
colocam como uma imposição à maneira de ser dos indivíduos, que têm seus 
direitos e livres-arbítrios cerceados por um sistema que impõe regras sociais e 
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morais que acabam sendo reforçadas nas vivências das crianças na realidade 
escolar. 

As questões relativas a gênero, orientação sexual e sexualidade estão 
situadas no terreno da ética e dos direitos humanos e devem ser vistas a 
partir de uma perspectiva emancipadora. Dessa forma, evitam-se discursos 
normalizadores e preconceituosos, que relacionem tais questões a doenças 
ou anormalidades. Assim sendo, mostra-se pertinente que a escola propicie 
vivências formadoras de princípios éticos e morais a essas crianças, nessa 
direção (BRASIL, 2007),

Com base em uma bibliografia específica sobre as temáticas propostas, 
utilizou-se do livro de Lynn Roberts intitulado Chapeuzinho Vermelho - Uma 
aventura borbulhante para retratar de maneira lúdica tal assunto. Por meio 
da proposta da Sacola Literária, foi pedido às crianças que levassem para a 
casa o livro, lessem com os pais e trouxessem dúvidas ou questionamentos 
apontados. No retorno dessa atividade, percebeu-se que os pais, na sua maioria, 
não se manifestaram acerca da temática proposta no livro, enaltecendo apenas 
o caráter pedagógico do projeto Sacola literária. 

Em sala, iniciamos com as crianças a leitura do livro O príncipe 
Cinderelo, de Babette Cole, que permitiu-nos tratar das possibilidades de 
intercâmbio entre meninos e meninas a partir de características que aparecem 
nos contos de fadas. Na tentativa de quebrar as normativas de gênero impostas 
dentro do ambiente escolar, foi possível mostrar que brincadeiras, jogos de 
informática e jogos manuais muitas vezes se utilizam de maneirismos sexistas, 
expressos pela conhecida frase ‘brincadeira de menino ou de menina’. 

Dando-se liberdade para escolherem brincadeiras que comumente são 
designadas ao gênero ‘oposto’, percebeu-se que muitas vezes as crianças 
sentem o desejo de escolher tais jogos ou temáticas, mas se sentem impelidas 
pela norma a optar por algo que é mais comumente aceito. Durante a conversa 
final com as crianças, percebemos na fala de uma delas que o desejo de que 
houvesse a liberdade para, por exemplo, usar saias sendo menino ou outras 
ações semelhantes traz alívio e uma sensação de maior aceitação e inserção 
social, conforme suas expectativas e desejos. 

Segundo Diniz (2008), o outro é tudo aquilo que me arranca da pretensa 
estabilidade trazida por uma identidade fixa (um modo padronizado de pensar, 
sentir, agir), provocando-me, com um incessante convite, a assumir diferentes 
formas de ser-estar no mundo. Nesse sentido, a criança, enquanto ser em 
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formação identitária, deve ter plena liberdade e acesso a informações no que 
tange às suas orientações sexuais e de gênero, sem um viés preconceituoso 
ou prédicas religiosas. O papel da escola nessa questão se mostra de extrema 
importância, visto que a criança passa muito tempo nesse espaço e nele 
estabelece relações sociais que podem ser marcadas pela aceitação ou por 
violências. Violências essas que são também constituintes do ser e acabam 
marcando esses corpos, que, por fugir das normativas, são conduzidos pelo 
viés da heterocisnormatividade compulsória, como indica Louro (1997), 
através de múltiplos e discretos mecanismos.

O estudo de Guacira Lopes Louro é fundamental para entender o 
papel demarcatório dessas discussões dentro do ambiente escolar, bem como 
a importância de trazer reflexões políticas dentro daquele espaço, tanto para 
discentes quanto para docentes. Considerando o conceito fluido de identidade 
e o ‘diverso’, a autora traz discussões acerca do queer na escola – termo que 
surgiu para quebrar uma normatividade dos movimentos LGBTTIQ, acrônimo 
de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, transgêneros, intersexuais 
e queer. São palavras da autora:

Uma pedagogia e um currículo queer se distinguiriam 
de programas multiculturais bem-intencionados, onde as 
diferenças (de gênero, sexuais ou étnicas) são toleradas 
ou são apreciadas como curiosidades exóticas. Uma 
pedagogia e um currículo queer estariam voltados para 
o processo de produção das diferenças e trabalhariam, 
centralmente, com a instabilidade e a precariedade de 
todas as identidades. Ao colocar em discussão as formas 
como o ‘outro’ é constituído, levariam a questionar as 
estreitas relações do eu com o outro. A diferença deixaria 
de estar lá fora, do outro lado, alheia ao sujeito, e seria 
compreendida como indispensável para a existência 
do próprio sujeito: ela estaria dentro, integrando e 
constituindo o eu. A diferença deixaria de estar ausente 
para estar presente: fazendo sentido, assombrando e 
desestabilizando o sujeito. Ao se dirigir para os processos 
que produzem as diferenças, o currículo passaria a exigir 
que se prestasse atenção ao jogo político aí implicado: 
em vez de meramente contemplar uma sociedade plural, 
seria imprescindível dar-se conta das disputas, dos 
conflitos e das negociações constitutivos das posições 
que os sujeitos ocupam. (LOURO, 2001, p. 550).
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ASPECTOS RELACIONADOS AO TRABALHO COM PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA 

Discutir esse tema na escola significa problematizar as condições de 
acessibilidade e deslocamento para todos os envolvidos naquela realidade, 
visando a uma maior apropriação do espaço de aprendizagem por todas as 
pessoas que ali circulam. 

O ponto de partida do trabalho foi a leitura do livro Meu amigo Down, 
de Cláudia Werneck, o que permitiu pensar sobre a realidade das pessoas com 
deficiência tendo como referência as vivências e os contatos que as crianças 
já tiveram. Foi realizada uma vivência de experimentação com o auxílio de 
uma cadeira de rodas e de uma viseira, com as quais se buscou aproximar as 
crianças, ao menos na ordem dos sentidos, das vivências de deficientes visuais 
e de cadeirantes. 

Essa experiência foi muito interessante para trabalhar a questão da 
sensibilidade das crianças em relação ao tato, a visão, a audição e fornecer 
possibilidades de elas verem e perceberem o mundo de outras formas. 
Com base na experiência vivida, fica mais fácil enunciar as dificuldades e 
potencialidades dessas outras formas de ser e estar no mundo, estabelecendo-
se um ambiente empático e propício para as crianças verem e perceberem os 
colegas com necessidades diversas das suas. Da mesma forma, foi possível 
instrumentalizar os docentes para a realização de algumas atividades sobre 
esse tema.

 
OFICINA - EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS: A 
CONSTRUÇÃO DAS BONECAS ABAYOMI 

Essa oficina foi realizada no ano de 2016 com as turmas de terceiro e 
quarto anos do ensino regular da Escola Municipal Adotiva Liberato Valentim. 
Foi a primeira vez que as estudantes que integravam o Pibid Psicologia atuaram 
em outras turmas que não as de Educação Integral. A proposta da oficina foi 
articulada ao Projeto de Ensino da professora do terceiro ano, que tinha como 
tema “Conhecendo o mundo”, realizado com todas as turmas de terceiros e 
quartos anos, nos períodos vespertinos e matutinos.

A oficina tinha como objetivo geral valorizar a diversidade étnico-
cultural das crianças de forma lúdica, utilizando a literatura infanto-juvenil 
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a respeito de histórias afro-brasileiras e a construção da boneca “Abayomi”, 
como instrumentos complementares à efetivação da Lei nº 10.639, de 9 de 
janeiro de 2003, que tornou obrigatório o ensino da história e cultura africana 
e afro-brasileira nas escolas. 

Os objetivos específicos eram os seguintes: introduzir o debate sobre 
a relação histórico-cultural entre Brasil e África, apresentando elementos 
da cultura afro-brasileira; demonstrar a diversidade dos povos e culturas do 
continente africano; valorizar a diversidade étnico-racial do povo brasileiro, 
trabalhando com as crianças as suas pertenças étnicas e de suas famílias. 

Como metodologia, utilizamos a leitura de livros infanto-juvenis pré-
selecionados;3 diálogos em roda com as crianças; apresentação de tutorial 
sobre a construção da boneca “Abaiomy”4 e, por fim, a construção das bonecas.

Foi realizado um planejamento inicial da oficina, que foi colocado em 
prática nas primeiras turmas. Porém, após algumas intervenções, observações 
e avaliações, o trabalho foi replanejado e algumas modificações foram 
inseridas, a fim de adequá-lo às características das turmas. Assim, o que vamos 
apresentar a seguir é a descrição da versão final das oficinas, que acreditamos 
ser a mais adequada para as crianças de terceiros e quartos anos. Mesmo assim, 
para cada contexto que se encontre nas salas de aulas, serão necessárias novas 
adaptações. Essa, com certeza, é a riqueza do trabalho docente!

As oficinas foram divididas em dois dias de trabalho, com um intervalo 
de duas semanas e duração de noventa minutos cada, totalizando dois encontros 
por turma.

No primeiro dia da oficina, apresentávamo-nos de forma breve para a 
turma, informando sobre a existência do Projeto do Pibid Psicologia da UFSC 
na escola. 

Para introduzirmos o tema, levávamos um mapa-múndi e o abríamos no 
meio da sala, chamando as crianças para se sentarem em volta dele. Fazíamos, 
então, a seguinte pergunta: “Adivinhem o lugar do mundo que iremos estudar? 
Foi lá que surgiu a escrita, a fundição do ferro e os primeiros vestígios 
humanos de que temos notícia.” As crianças, então, tentavam adivinhar. Após 

3 Os livros utilizados foram: Influências: olhar a África e ver o Brasil, de P. Verger 
(2005), publicado pela Cia Editora Nacional, e Os Tesouros de Monifa, de autoria de 
S. Rosa e S. Rosinha (2009).
4 A boneca Abaiomy é uma boneca feita apenas de retalhos de tecidos e nós. Enquanto 
se constrói a boneca, discutem-se vários assuntos referentes ao trabalho proposto e a 
própria origem da boneca. 
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a identificação do local, começávamos a levantar algumas questões sobre o 
continente africano, como por exemplo: “Quantos países há na África, vocês 
sabem?”. Elas se surpreendiam ao saber que a África é um continente enorme, 
com 56 países. “E que influências africanas vocês enxergam em nosso país?”. 

Em seguida líamos em roda uma história que tratava um pouco dessas 
influências, do livro Influências: olhar a África e ver o Brasil, de Pierre Verger. 
O livro contém belíssimas fotos, tiradas no Brasil e na África, que mostram 
alguns costumes comuns, ao mesmo tempo em que as crianças relatavam se 
conheciam ou não esses costumes. 

Neste mesmo dia de oficina, após a leitura do livro, mostrávamos para 
elas uma série de objetos genuinamente africanos, como vestimentas, colares, 
instrumentos e utensílios para as crianças tocá-los, conhece-los ou reconhece-
los. Perguntávamos, então, quem conhecia o boi de mamão5 e se elas sabiam de 
onde ele provinha. A maioria das crianças falava de sua origem açoriana, e nós 
contávamos a elas sobre sua forte origem africana. Ao final, perguntávamos 
quem delas tinha descendência africana e quem eram os africanos, buscando 
valorizar as suas origens étnico-raciais africanas e afro-brasileiras, como a 
cor da pele e a influência na construção do Brasil. Ao final deste primeiro dia, 
questionávamos quem conhecia a boneca “Abayomi”, falávamos um pouco 
sobre a sua história e revelávamos a elas que iríamos construir uma em nosso 
próximo encontro.

Iniciamos o segundo dia de oficina apresentando a temática do projeto 
para elas e dizendo que iríamos assistir a um vídeo tutorial, com a duração 
de aproximadamente dez minutos e, em seguida, construiríamos uma boneca 
chamada “Abayomi”6. 

Posteriormente, dividimos a turma em pequenos grupos, nos quais eram 
distribuídos os materiais, organizados previamente em pequenos conjuntos de 
tecidos, já cortados no tamanho necessários para construir o corpo da boneca 
e sua vestimenta. Cada criança construiu a sua boneca ou boneco e recebeu 
a orientação de levá-la(o) para casa, presentear uma pessoa de sua escolha e 
contar um pouquinho das atividades realizadas em sala de aula.

Como última atividade, caso restasse tempo, fazia-se a leitura da 
história chamada Os Tesouros de Monifa, que relata um caso de transmissão da 
herança cultural africana por meio da contação de histórias e da preservação 
de objetos carregados de significados e afetos. 
5 Folclore tradicional da Ilha de Florianópolis, tido como genuinamente açoriano.
6 Disponíveis em: <https://bit.ly/2mGKKKp> e <https://bit.ly/2mA3oDt>.
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Para dar encerramento à oficina, organizou-se uma roda com os alunos 
em pé, na qual surgiram manifestações verbais e corporais incentivadas pelas 
bolsistas, que demonstravam e reforçavam, na medida do possível, valores 
como oralidade, coletividade e resistência, legados pelos africanos ao povo 
brasileiro.

Refletindo sobre esse belo trabalho realizado com as turmas de terceiros 
e quartos anos, concluímos que os objetivos propostos foram alcançados. 
Acreditamos que, em maior ou menor grau, conseguimos levar um pouco de 
conhecimento sobre a cultura afro-brasileira e mobilizar a reflexão sobre a 
diversidade étnico-racial do povo brasileiro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Temos clareza que os resultados alcançados não se traduzem em 
números, sim na oportunidade de ofertar experiências e discussões às crianças, 
possibilitando que elas se apropriem de modo mais amplo da cultura em que 
vivem, ao conhecerem sua história e compreenderem as diferenças que as 
cercam. A realização de projetos que abordem as temáticas em pauta precisa 
ser uma ação constante no contexto educacional, tanto por serem temas 
transversais como por estarem presentes nos corpos das crianças. Negritude, 
branquitude, gays, lésbicas, crianças trans, crianças cadeirantes: como a escola 
hoje está preparada para lidar com o que salta aos olhos, mas se fecha no tabu? 

O discurso que afirma ‘todos somos diferentes’ contempla uma 
discussão em que as diferenças são reconhecidas; entretanto, essas diferenças 
são observadas com preconceito quando feitas a partir da norma, sejam elas 
de etnia, sejam de sexualidade ou de gênero. Além de enunciar as diferenças, 
a escola, como espaço político e social de aprendizado, precisa perceber e 
exercitar modos de trabalhar essas questões, quebrando esses estigmas, que 
acarretam tanto sofrimento para muitas crianças. 

Nossa estratégia foi mostrar possibilidades metodológicas para a escola 
e as professoras, enunciando a importância das temáticas e apresentando 
ferramentas aptas a auxiliá-las no processo de ensino. Foi enriquecedor 
trabalharmos juntas: estagiárias, crianças, docentes da escola e da UFSC, visto 
que o aprender aconteceu a todo instante e trouxe modificações para todos e 
todas que se envolveram nessa jornada. 
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JOGOS DIGITAIS, FUNÇÕES COGNITIVAS E APRENDIZAGEM: 
RELATO DE UM PROJETO DE INTERVENÇÃO NA ESCOLA

Daniela Karine Ramos
 
INTRODUÇÃO

O exercício da docência constitui-se como uma tarefa de inesgotáveis 
desafios, seja pela função social da escola, seja pelas condições que dispomos 
para realizá-lo. Entre os principais desafios, temos a interação com vários 
sujeitos, que possuem distintas trajetórias e experiências de vida, o que repercute 
em seus conhecimentos prévios ao ingresso escolar e na capacidade de atribuir 
sentido aos saberes. Vários são os fatores que singularizam os sujeitos, desde 
aspectos sociais até afetivos e econômicos, que deixam marcas constituintes 
e únicas em cada sujeito. Por isso, não cabe empregar métodos tradicionais 
e rígidos para dar conta de tanta diversidade, tornando-se fundamental olhar 
e escutar esses sujeitos, a fim de garantir-lhes experiências diversificadas e 
significativas, utilizando-se, para tanto, de diferentes recursos, estratégias e 
formas de interação. 

Nessa perspectiva, entende-se que a inserção dos bolsistas do Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) contribui para o 
desenvolvimento de práticas diferenciadas, mobiliza a reflexão sobre o fazer 
pedagógico, cria possibilidades de trocas, dá sentido às teorias, provocando 
mudanças que refletem sobre a formação dos estudantes de graduação, sobre 
as práticas dos professores inseridos na escola e sobre as crianças, que têm 
acesso a diferente iniciativas e atividades desenvolvidas no âmbito da escola.

Neste texto, destacamos uma atividade realizada no âmbito do Pibid 
Psicologia, pautada no uso de jogos digitais para o exercício das funções 
cognitivas, dirigida às crianças que frequentavam o projeto de Educação 
Integral. Essa atividade buscava cumprir a função compensatória da escola, 
partindo de um modelo pedagógico mais flexível e diversificado, para atender 
às diferentes condições de aprendizagem (PÉREZ GÓMEZ, 1998). Assim, 
partimos do reconhecimento de que as crianças não possuem os mesmos 
conhecimentos e experiências prévias nem suportes afetivos e familiares 
idênticos, tampouco trajetórias escolares iguais, para que pudéssemos propor 
a elas uma atividade lúdica que contribuísse para aprimorar suas funções 
cognitivas, que são fundamentais ao processo de aprendizagem.
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A atividade proposta referia-se à intervenção com crianças do Ensino 
Fundamental I, utilizando jogos cognitivos digitais, com o objetivo de 
melhorar as suas funções cognitivas, o que tende a repercutir no desempenho 
escolar. Esses jogos estão integrados à Escola do Cérebro, que, além do acesso 
aos referidos jogos, oferece a possibilidade do mediador da atividade e do 
jogador acompanharem a evolução do desempenho, obtendo feedbacks sobre 
as funções cognitivas exercitadas e informações sobre o desempenho no jogo.

A proposição da intervenção com os jogos cognitivos pauta-se nos 
resultados de pesquisas que apontam para contribuições do uso dos jogos 
eletrônicos no aprimoramento das funções cognitivas (DYE; BAVELIER, 
2010; FENG; SPENCE; PRATT, 2007; RAMOS, 2013; RIVERO; QUIRINO; 
STARLING-ALVER, 2012; WANG; AAMODT, 2012). 

Os jogos cognitivos são um conjunto de jogos variados que trabalham 
aspectos cognitivos, “[...] propondo a intersecção entre os conceitos de 
jogos, diversão e cognição” (RAMOS, 2013, p. 20). Desse modo, parte-se do 
reconhecimento da contribuição que os jogos oferecem ao desenvolvimento 
infantil e coloca-se ênfase nos aspectos cognitivos. A cognição é entendida 
nesse contexto como “[...] a aquisição, o armazenamento, a transformação 
e aplicação do conhecimento” (MATLIN, 2004, p. 2), o que envolve uma 
diversidade de funções cognitivas, como memória, atenção, raciocínio, 
linguagem e resolução de problemas.

Considerando as contribuições dos jogos digitais, desenvolvemos o 
projeto Escola do Cérebro, que tinha como principal objetivo propor atividades 
semanais com o uso do aplicativo para o aprimoramento de funções cognitivas 
fundamentais ao processo de aprendizagem, a partir do qual foram definidos 
como objetivos específicos: a) contribuir para o desenvolvimento e validação 
da Escola do Cérebro; b) avaliar o uso da Escola do Cérebro no contexto 
escolar; c) identificar as contribuições do uso da Escola do Cérebro para o 
processo de ensino e aprendizagem; d) envolver os professores da escola no 
projeto, visando contribuir com a sua formação para o uso desses recursos.

ESCOLA DO CÉREBRO: ALTERNATIVAS AO CURRÍCULO ESCOLAR

O Pibid acaba por aproximar a universidade das escolas, levando 
projeto e experiências relacionadas à pesquisa e à extensão como alternativas 
ao currículo escolar. Considerando esta aproximação, no Pibid Psicologia 
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propusemos à escola desenvolver uma atividade próxima à que acontecia no 
Colégio de Aplicação, vinculada a um projeto de extensão pautado no uso de 
um aplicativo em desenvolvimento na Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC) com base em pesquisas e com apoio financeiro do Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da Fundação de 
Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (Fapesc).

A Escola do Cérebro é um sistema que integra jogos cognitivos 
a uma base de dados, para o exercício das funções cognitivas de forma 
lúdica, principalmente no contexto escolar, e permite o acompanhamento do 
desempenho do jogador, tanto pelo próprio usuário como pelo professor. 

Figura 1 – Tela Escola do Cérebro (escoladocerebro.org)

Fonte: Escola do Cérebro (2016).

As atividades que utilizam a Escola do Cérebro integraram o currículo 
escolar, pois partilhamos do entendimento de que ele se refere ao conjunto de 
“[...] experiências escolares que se desdobram em torno do conhecimento, em 
meio a relações sociais, e que contribuem para a construção das identidades de 
nossos/as estudantes” (MOREIRA; CANDAU, 2007, p. 18). 

Ao mesmo tempo, reforçamos a necessidade de que o uso dos jogos 
digitais esteja integrado ao currículo, o que 

[...] significa que essas tecnologias passam a compor o 
currículo, que as engloba aos seus demais componentes 
e assim não se trata de ter as tecnologias como um 
apêndice ou algo tangencial ao currículo e sim de buscar 
a integração transversal das competências no domínio 
das TDIC [Tecnologias Digitais de Informação e 
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Comunicação] com o currículo, pois este é o orientador 
das ações de uso das tecnologias. (ALMEIDA; SILVA, 
2011, p. 8).

Nesse sentido, a Escola do Cérebro envolve a participação de alunos 
e professores, que possuem funções distintas. Os professores podem acessar 
as mesmas interfaces que os alunos e também formar grupos, pesquisando 
e selecionando os alunos aptos a compô-los. A partir da criação do grupo 
é possível ter acesso a relatórios que demonstram o desempenho e outras 
informações relacionadas à interação com os jogos, que podem subsidiar o 
acompanhamento e as mediações que ocorrem em sala de aula.

Os jogos cognitivos da Escola do Cérebro possuem três níveis de 
dificuldade: básico, intermediário e avançado, nos quais se pode jogar por 
tempo indeterminado. Assim, não é necessário completar um nível para 
ascender ao outro.

Figura 2 – Níveis de dificuldade e funções exercitadas nos jogos

Fonte: Escola do Cérebro (2016).

Além disso, cada jogo identifica quais funções cognitivas estão mais 
fortemente sendo exercitadas, bem como apresenta um feedback por meio de 
relatórios e gráficos, com os quais procura mostrar a evolução do desempenho. 
Esses indicadores servem tanto para a criança jogadora como para o mediador 
ou professor conduzirem as intervenções.
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Figura 3 – Tela de seleção dos jogos cognitivos

Fonte: Escola do Cérebro (2016).

No que se refere ao desempenho dos jogadores, os gráficos são 
apresentados de forma interativa, destacando o tempo e a pontuação. Os 
resultados sobre o desempenho dos jogadores também podem ser visualizados 
por função cognitiva, para tanto cada jogo é classificado com relação às 
habilidades exercitadas, e a partir do desempenho são apresentados os 
resultados. Assim, quanto mais o jogador acessa e joga, mais informações 
podem ser visualizadas e melhor é a ideia sobre seu desempenho.

Figura 4 – Dashboard do desempenho por indicadores e tempo

Fonte: Escola do Cérebro (2016).

O ranking é outro recurso disponível para os jogadores. Atualizado 
online, apresenta os 10 melhores desempenhos em cada jogo, no geral ou 
por grupo, destacando a acurácia, a velocidade e a estabilidade. No cadastro, 
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o jogador opta ou não pela participação. As observações realizadas em sala 
revelam um grande interesse por parte dos alunos em acessar o ranking, e 
o acesso a ele gera muitos comentários e comemorações, o que revela o uso 
desse recurso como motivador para o acesso e a dedicação aos jogos como 
estratégia para melhoria do desempenho.

Figura 5 – Ranking por jogo da Escola do Cérebro

Fonte: Escola do Cérebro (2016).

O desenvolvimento da Escola do Cérebro tem sido feito com base em 
pesquisas e aplicações realizadas no contexto escolar, revelando contribuições 
ao desempenho das funções cognitivas e à aprendizagem. Um dos estudos 
realizado avaliou as contribuições do uso da Escola do Cérebro em duas turmas 
do Ensino Fundamental dos Anos Iniciais. Os resultados obtidos a partir dos 
registros do desempenho dos jogadores na base de dados revelaram que, 
quanto mais tempo o jogador dedicava ao jogo, melhor era seu desempenho na 
acurácia, na estabilidade, na velocidade e no tempo. Complementarmente, as 
observações e entrevistas realizadas com as crianças e professoras revelaram 
seu interesse pela atividade, a manifestação de comportamentos colaborativos 
e o papel da mediação para superação das dificuldades e para melhoria na 
condução das atividades (RAMOS et al., 2015). 

Outra pesquisa relacionada foi realizada com base na aplicação diária, 
antes e depois da realização das intervenções com a Escola do Cérebro, por 
cinco semanas, do Teste de Atenção Concentrada - D2. A análise estatística 
dos resultados obtidos antes e depois revelou diferença estatisticamente 
significativa (p < 0,05) entre o grupo participante que utilizou a Escola do 
Cérebro e o grupo controle, que foi apenas avaliado. O grupo participante teve 
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média e desvio padrão de 60,23 e 64,75, respectivamente, enquanto o grupo 
controle teve 20,00 e 42,65. Esses resultados foram reforçados pelos relatos 
dos professores, que identificaram mudanças após as intervenções, destacando 
a maior persistência e o envolvimento nas atividades escolares, e, em alguns 
alunos, observaram melhoria na capacidade de manter a atenção (RAMOS; 
ROCHA; ANASTACIO, 2015). 

Abordagens mais qualitativas, que consideraram a avaliação das 
crianças e dos professores participantes, apontam que uso da Escola do 
Cérebro no contexto escolar contribui para o aumento da motivação das 
crianças, para um desempenho crescente nos jogos e um aprimoramento de 
suas funções executivas, em especial o autocontrole e a atenção (RAMOS; 
ROCHA, 2016b).

Além da aplicação nas turmas, de forma mais integrada ao currículo, 
temos pesquisas que investigaram o uso da Escola do Cérebro em atendimentos 
realizados no contraturno, dirigidos a crianças que tinham queixas 
relacionadas à atenção. Os resultados obtidos pelas observações e registros 
feitos ao longo dos atendimentos evidenciaram melhoras significativas das 
habilidades cognitivas, em especial da atenção (RAMOS; ROCHA, 2016a). 
Ao compararmos o desempenho do grupo de crianças atendidas a um grupo 
controle, tomando por indicador a aplicação dos testes psicológicos Matrizes 
Progressivas Coloridas de Raven, Atenção Concentrada D2 e Escala para o 
Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade, os resultados revelaram 
aumento significativo na capacidade de atenção e de resolução de problemas, 
melhora na percepção dos professores sobre o desempenho da atenção, da 
aprendizagem e do comportamento pró-social dos participantes, demonstrando 
também uma relação positiva entre o número de atendimentos realizados e o 
aumento no desempenho atencional (RAMOS; MELO, 2016).

A ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COM A ESCOLA DO CÉREBRO

As atividades pautadas no uso da Escola do Cérebro foram realizadas 
duas vezes por semana, por um período de 45 minutos, no laboratório de 
informática. Em cada intervenção era definido um jogo específico da Escola 
do Cérebro, que todas as crianças participantes deveriam jogar.

De modo geral, as intervenções desenvolvidas observavam o momento 
de planejamento, o desenvolvimento da atividade e sua avaliação. O 
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planejamento era discutido nas reuniões periódicas com as bolsistas do projeto 
do Pibid, que, antes do início da intervenção, organizavam-se para conduzi-
la, o que supunha compartilhar com a professora do integral as atividades e 
o jogo previsto; reservar o laboratório de informática e verificar os tablets 
que seriam utilizados, especialmente carregando-lhes as baterias. Os tablets 
eram utilizados para complementar o número insuficiente de computadores 
disponíveis, a fim de possibilitar o acesso individual à Escola do Cérebro. 

No desenvolvimento, participavam pelo menos duas bolsistas, 
que realizavam a condução e faziam a mediação, colocando em prática as 
atividades previstas no planejamento, o que envolvia: a condução da turma 
ao laboratório de informática e sua organização, a distribuição dos tablets, 
auxílio e orientação ao alunos para o acesso ao site da Escola do Cérebro 
(escoladocerebro.org) e a mediação e acompanhamento da interação das 
crianças com o jogo selecionado para o dia da atividade. Cada criança recebia 
um login e uma senha para acesso, os quais lhes foram entregues em um cartão, 
colado na agenda ou caderno para consulta quando necessário. 

Durante a realização das atividades, ganhou destaque a mediação e o 
acompanhamento dos alunos para uso dos recursos e jogos propostos, com o 
fim de oferecer-lhes orientações, tirar suas dúvidas e observar sua interação 
com a Escola do Cérebro. Ação de mediação revelou-se fundamental por “[...] 
assegurar os meios e as condições para que ocorra o encontro formativo - 
afetivo, cognitivo, ético, estético - entre o aluno e o objeto de conhecimento” 
(LIBÂNEO, 2009, p. 4).

Por fim, a avaliação voltou-se à verificação dos objetivos previstos, por 
meio da realização de observações durante o desenvolvimento das atividades 
e seu registro, incluindo a interação com as crianças durante as atividades. Os 
registros eram feitos em formulário online, comtemplando registros contínuos 
e a avaliação objetiva de alguns comportamentos apresentados pelo grupo de 
alunos participantes que foram tomados como objeto de análise neste trabalho.

A avaliação orientou a realização de novos planejamentos e a previsão 
de novas atividades a serem posteriormente desenvolvidas, trazendo aspectos 
importantes para o estudo e promovendo o crescimento do grupo envolvido na 
realização das intervenções. 

Para análise, utilizamos os 28 registros feitos, os quais foram divididos 
em quatro momentos: o primeiro, considerado o ‘início’, levou em conta os 
primeiros seis registros; e o ‘fim’, os seis últimos. Os registros abordavam 
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aspectos mais objetivos, por meio da proposição de comportamentos que foram 
avaliados pelas bolsistas responsáveis por conduzir a atividade, atribuindo-se 
a cada comportamento uma das opções da escala, às quais correspondiam um 
valor determinado: 0 para ‘Nunca’, 1 para ‘Poucos alunos’ (aprox. 10% ou 
menos), 2 para ‘Alguns alunos’ (aprox. 25%), 3 para ‘Parte da turma’ (aprox. 
50%), 4 para ‘A maior parte da turma’ (aprox. 75%) e 5 para ‘Toda turma’ 
(aprox. 100% dos alunos da turma). A partir dos registros e da atribuição dos 
valores correspondente, foi feita a média e comparados os resultados obtidos 
no início e no final.

PRÁTICAS E EXPERIÊNCIAS COM OS JOGOS DIGITAIS: DESAFIOS E 
CONTRIBUIÇÕES

A possibilidade de interagir com jogos digitais na escola e utilizar 
tablets, apresentada durante a explicação do projeto para as turmas em sala, 
gerou muito interesse e alegria, manifestos por comemorações, risadas e 
questionamentos sobre quando seria e o que poderiam acesso com o tablets. 
Kirriemuir e McFalane (2004) reforçam que utilização dos jogos digitais, que 
estão disseminados em vários níveis e idades, pode melhorar os processos 
de aprendizagem, por contribuir com aspectos relacionadas à concentração, 
desempenho e motivação. 

As primeiras intervenções foram mais agitadas e exigiram forte 
mediação das bolsistas. Considerando o forte interesse das crianças pela 
tecnologia, toda explicação sobre o que seria feito e o jogo a ser utilizado era 
dada com a turma em círculo, com todos em pé, antes de sentarem às mesas. 
Já que depois de iniciar a interação seria difícil obter a atenção das crianças. A 
leitura prévia das instruções dos jogos e as orientações sobre a atividade dadas 
neste momento inicial contribuíram com o desenvolvimento da atividade, 
como podemos observar em um dos registros feitos por uma bolsista: “[...] 
acredito que a leitura da instrução do jogo coletivamente tenha auxiliado no 
entendimento dos alunos, de forma a minimizar as dúvidas e dificuldades”.

Esse comportamento justifica-se pelo fato de que os jogos proporcionam 
a imersão, que envolve o jogador em seu universo, criando um círculo mágico 
(SALEN; ZIMMERMANN, 2012), como um ‘parêntese’ em relação à 
realidade cotidiana. Murray (2003) relaciona a imersão à sensação de se estar 
envolvido por outra realidade, o que altera nossa atenção e aparato perceptual.
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A mediação das bolsistas ocorria tanto no tocante às questões técnicas 
quanto em relação às condições dos equipamentos ou ainda aos procedimentos 
de acesso à Escola do Cérebro, que incluíam acessar e fazer o login. Em outros 
momentos, era necessário auxiliar os alunos na compreensão do desafio do 
jogo e das ações que precisavam ser desempenhadas para cumpri-lo. No 
jogo Connectome, por exemplo, o jogador precisa ligar dois neurônios, cada 
qual em uma extremidade. Para tanto, é necessário clicar sobre eles, a fim de 
virá-los e fazer com que se conectem um ao outro, estabelecendo o caminho. 
Algumas crianças ficavam clicando sobre neurônios que estavam no meio. Ao 
observar este comportamento, era necessário orientá-las: “O que você está 
fazendo? Veja que temos dois neurônios que estão um em cada canto, não 
seria melhor começar por um dos dois para buscar o caminho?”.

Figura 6 – Tela do jogo Connectome

Fonte: Escola do Cérebro (2016).

As mediações procuravam garantir as condições necessárias ao 
processo de aprendizagem, assegurando a possibilidade para transformação 
das relações que o aprendiz mantém com o saber e o saber-fazer (LIBÂNEO, 
2009) por meio da oferta de orientações e de questionamentos que levavam as 
crianças a pensar sobre suas ações e ainda ao tirar suas dúvidas, a fim de que 
pudessem realizar a atividade proposta.

Muitas vezes, podia-se observar que as crianças auxiliavam umas às 
outras, oferecendo dicas ou mostrando como resolver o desafio do jogo. Este 
tipo de comportamento pode ser caracterizado como colaborativo, pautado 
na interação social. Esse aspecto corrobora as conclusões de Prensky (2010, 
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p. 37), quando afirma que as crianças aprendem com os jogos digitais a “[...] 
colaborar efetivamente umas com as outras”.

A partir das observações e registros realizados, sistematizamos os 
valores obtidos no ‘início” e no ‘fim’ das intervenções, considerando os seis 
primeiros e seis últimos registros, e pudemos identificar, confrontando as 
avaliações feitas nas primeiras intervenções e nas últimas, que as crianças 
apresentaram mais facilidade para jogar e compreender as regras; solicitaram 
menos ajuda durante a atividade, reforçando que passaram a ter maior 
domínio sobre ela; interagiram de forma mais colaborativa e respeitosa, de 
modo geral, nas intervenções finais; observaram e atenderam melhor as regras 
estabelecidas; e mantiveram o interesse pelos jogos e pela atividade.

Nos jogos, as regras acabam tendo a importante função de orientar o 
jogador sobre suas ações e objetivos, bem como de indicar-lhes o que podem 
fazer. Segundo Prensky (2012), nos jogos as regras têm a função de impor 
os limites, estabelecer os caminhos necessários à obtenção dos resultados e 
mostrar o que é permitido ou não.

Apesar dos ganhos demonstrados pela avaliação dos comportamentos 
das crianças, várias dificuldades foram registradas ao longo das intervenções. 
No Quadro 1 é possível visualizar as dificuldades e a frequência com que 
foram registradas.

Quadro 1 – Sistematização e frequência das dificuldades registradas.
Dificuldades Registradas Frequência

Problemas relacionados à conexão com a internet 1
Interesse das crianças em acessar outros sites e jogos 3
Qualidade dos recursos tecnológicos utilizados (desempenho, 
interfaces, etc.) 6

Nível de dificuldade do jogo, que exigia habilidades de resolução de 
problemas 3

Falta de interesse em jogar um jogo específico 3
Problemas relacionados ao funcionamento dos jogos 3
Dificuldades para planejar e resolver problemas 3
Pouca persistência das crianças para solucionar os desafios
(problemas) dos jogos 2

Dificuldade relacionada à capacidade de leitura e interpretação das 
instruções dos jogos 1

Fonte: Elaborado pela autora.
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Entre as dificuldades, observamos algumas relacionadas à 
infraestrutura tecnológica e à qualidade dos equipamentos, que influenciam 
o desenvolvimento da atividade, indicando a necessidade de boas condições 
estruturais e tecnológicas para garantir que os objetivos pautados no uso desses 
recursos sejam atingidos. Além disso, temos dificuldades relacionadas às 
condições de aprendizagem e também experiências prévias que refletem sobre 
a desenvoltura na resolução de problemas, assim como a falta de persistência 
demonstrada por algumas crianças, o que reforça a importância de exercitar 
essas habilidades para seu aprimoramento. 

Nesse sentido, a interação com os jogos digitais pode se revelar uma 
alternativa viável, o que corresponde ao propósito do projeto desenvolvido. 
A partir da interação com os jogos, as crianças podem aprender a lidar 
com sistemas complexos por meio da experimentação, por tentativa e erro, 
exercitando o raciocínio complexo, a fim de criar estratégias bem-sucedidas 
para superar os desafios e obstáculos (PRESKY, 2010). 

As observações revelam a importância de promover experiências que 
envolvam o exercício da capacidade de resolução de problemas, por meio de 
situações que incluam a interação com jogos digitais ou outras atividades. Essa 
necessidade é descrita em registros como este, feito por uma das bolsistas: 

[...] no jogo usado as crianças têm mais dificuldade de 
solucionar o problema proposto, por vezes queixando-se 
que não sabiam mais o que tentar ou por não conseguir 
planejar ações sequenciais, assim mexiam as peças 
sem planejar e sem ver diferença nas possibilidades de 
resolução nas diferentes configurações do quadro. Além 
disso, demoraram mais a considerar que a Joaninha 
deveria mudar de lugar também, então essa regra teve 
menos atenção inicialmente.

O jogo citado, da Joaninha, tem como desafio movimentar peças em dois 
sentidos, com o objetivo de deixar o caminho livre para libertar a joaninha, que 
deve sair pela linha de chegada. Esse é um jogo que trabalha principalmente a 
capacidade de resolução de problemas e exige o planejamento das ações para 
atingir que seu objetivo seja atingido. O exercício do planejamento pode ser 
evidenciado no registro da observação de umas das intervenções, em que a 
bolsista relata ter percebido, por parte dos alunos, “[...] algumas dificuldades 
no planejamento para execução da tarefa de jogar. Por hábito as crianças 



302

não planejam, logo já entram nos jogos, e trocam quando aumenta o grau de 
dificuldade”.

Figura 6 – Tela do jogo Joaninha

Fonte: Escola do Cérebro (2016).

A partir disso, evidenciamos que os jogos digitais proporcionam 
situações em que planejar, manter a atenção, testar hipóteses e resolver 
problemas são fundamentais para atingir os objetivos e superar os desafios. 
Apesar das dificuldades apresentadas pelas crianças ao planejar ou resolver 
os problemas, os jogos são propícios ao exercício dessas funções, o que pode 
levar ao seu aprimoramento. Por se tratar de um jogo, o exercício se torna mais 
divertido e envolvente, reforçando a importância de diversificar o currículo 
com experiências que contribuam para a melhoria das condições necessárias à 
efetivação da aprendizagem no contexto escolar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A proposição de intervenções pautadas no uso da Escola do Cérebro 
contribui para diversificação do currículo escolar, valorizando as experiências 
lúdicas e o uso das tecnologias para criar melhores condições de aprendizagem. 
A novidade para as crianças foi fator motivador que tem potencial para ir além 
da própria atividade, pois a utilização de jogos digitais pode contribuir para 
mudar a percepção da escola, valorizando o brincar e o lúdico.

Além disso, o projeto voltou-se para o aprimoramento das funções 
cognitivas, com vistas a melhorar as condições de aprendizagem, buscando 
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contribuir com o próprio desenvolvimento das crianças, em uma etapa da 
vida em que a plasticidade cerebral se apresenta de forma mais intensa. Desse 
modo, intervenções nessa fase da vida podem ter repercussões consistentes, 
que se estendam a outras etapas do desenvolvimento.
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INTRODUÇÃO

Este texto tem por objetivo discutir e analisar as contribuições e limites 
da Psicologia no Ensino Médio, sobretudo em possibilitar uma formação 
em orientação profissional voltada para a crítica do trabalho alienado que 
se contraponha à formação orientada pelos valores do mercado de trabalho. 
Para tanto, pretende-se realizar uma análise crítica da disciplina denominada 
“Projeto de Vida”, eixo central e articulador da proposta de formação dos 
jovens goianos. Esse projeto pretende prepará-los para o mercado de trabalho 
e para a vida. Para tanto, visa contribuir para a construção de um cidadão 
autônomo, solidário e competente (ICE, [201-?]). Essa disciplina baseia-se 
no programa “Novo Futuro” (GOIÁS, 2015), implementado pelo governo 
do estado de Goiás, desde 2013, para concretizar o seu projeto de reforma 
educacional para o Ensino Médio. 

No estado de Goiás, a Psicologia não faz parte da grade curricular 
obrigatória dessa etapa da Educação Básica. Porém o curso de Psicologia 
da Universidade Federal de Goiás (UFG) é o único que apresenta, desde sua 
origem, em sua matriz curricular, um projeto pedagógico complementar em 
Formação do Professor de Psicologia.

O curso teve início na Faculdade de Educação, em 2005, com o objetivo 
de estabelecer um contraponto importante à concepção de formação que vem 
orientando uma grande ampliação dos cursos de graduação em todo país. Uma 
vez que as Instituições de Ensino Superior (IES) “[...] têm se preocupado, 
sobretudo, em formar funcionários para o Estado, peritos em saber-fazer, 
profissionais, técnicos e especialistas em várias áreas da atividade humana, 
incluindo a filosofia, as letras, as artes e a educação” (COELHO, 2006, p. 45). 
Esquecendo-se, cada vez mais, de se preocupar com a formação humana, com 
a formação intelectual dos alunos e com a preparação para a autonomia. 
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A Formação do Professor de Psicologia advém do compromisso que 
tradicionalmente tem norteado a Faculdade de Educação da UFG, em primeiro 
lugar, em defesa da escola pública, gratuita e de qualidade para todos os níveis 
de escolarização. Em segundo, a ênfase na formação humana, orientada para 
a formação de sujeitos pensantes e críticos que possam interrogar o mundo, 
a escola e, ao mesmo tempo, refletir, atuar e intervir sobre a realidade, porém 
sem descuidar da formação profissional. Em terceiro e último, a preocupação 
e a crítica em relação à atuação do psicólogo no âmbito escolar e educacional, 
que historicamente tem contribuído com o seu saber-fazer para a exclusão e a 
marginalização de grande parcela da população brasileira. 

Desde agosto de 2012, o curso de licenciatura de Psicologia (UFG - 
regional Goiânia) vem fazendo parte de um programa do governo federal 
de incentivo à docência. O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
à Docência (Pibid) é uma iniciativa da Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (Capes) que visa valorizar a formação dos 
professores. Consequentemente, objetiva a melhoria da qualidade do ensino 
básico e está direcionado às IES que oferecem cursos de licenciatura. Cada 
área de conhecimento deve elaborar um projeto de docência que será realizado 
em parceria com escolas da rede pública de ensino (CAPES, 2015).

Por meio deste projeto, os bolsistas-licenciandos são inseridos no 
cotidiano da escola da rede pública de educação, o que lhes oportuniza criar e 
participar de experiências metodológicas e tecnológicas e de práticas docentes 
que contribuem para sua formação profissional e pessoal. Para além dessa 
inserção, o projeto possibilita espaços de reflexão, atuação e intervenção na 
educação, tanto formal como não formal, e a socialização dos seus resultados 
em publicações e eventos científicos.

Entre outras ações desenvolvidas por esse projeto, esta a disciplina 
“Projeto de Vida”, com ênfase na Orientação Profissional. A disciplina, 
destinada a alunos do 2º ano do Ensino Médio da escola pública integral de 
Goiás, revela-se como um espaço formativo que pretende prepará-los para o 
mercado de trabalho e para a vida. Para tanto, visa contribuir para a construção 
de um cidadão autônomo, solidário e competente. (CIE, [201-?]).

Essa experiência oportunizou, em alguma medida, o desafio e o 
enfrentamento da tensão entre a formação humana, vinculada ao mundo do 
trabalho, da produção e dos serviços, e a formação profissional, determinada 
pelos empresários e gestores públicos, ou seja, orientada e ditada pelo mercado 
de trabalho. 
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A educação escolar, em particular no Ensino Médio, objetiva, de certo 
modo, à preparação e formação profissional, porém a formação essencial e 
necessária à construção do sujeito histórico, do sujeito autônomo, não se reduz 
nem se subordina a essa dimensão. A questão da formação repõe, por um lado, 
em alguma medida, dilemas e desafios históricos da Psicologia, particularmente 
em relação às suas concepções de indivíduo e de sociedade. Por outro lado, 
reacende o debate sobre o papel da educação escolar ou sobre os sentidos e 
as finalidades da educação. Dessa forma, este trabalho se insere no campo de 
discussão da Psicologia no contexto escolar, bem como, no limite, esbarra em 
questões essenciais da relação entre trabalho e educação.

O trabalho está dividido em duas partes. A primeira é uma breve 
apresentação do projeto “Novo Futuro”, seguida de uma análise crítica da 
apostila da disciplina “Projeto de Vida”, elaborada pelos idealizadores do 
referido projeto. Na segunda, realiza-se uma análise das contribuições e 
limites da Psicologia em oferecer uma formação que se coloque em oposição 
ao modelo individualista e liberal do sujeito preconizado pelo Programa Novo 
Futuro. 

O ENSINO MÉDIO INOVADOR EM GOIÁS

O Programa Ensino Médio Inovador (ProEMI), instituído pela Portaria 
nº 971, de 9 de outubro de 2009, além de compor uma das ações do Plano de 
Desenvolvimento da Educação (PDE), é uma estratégia do governo federal 
para induzir propostas curriculares nas escolas de Ensino Médio e visa garantir 
a formação integral dos estudantes. Em 2012, no estado de Goiás, ocorreu a 
implantação deste programa, em parceria com o Instituto Unibanco. 

O Pacto pela Educação, como foi denominado, é o projeto de reforma 
educacional goiana, em curso desde 2013, proposto pelo governador Marconi 
Perillo e o secretário da educação Thiago Peixoto, composto de cinco pilares 
estratégicos e 25 iniciativas referentes a cada pilar. Este projeto de reforma 
é financiado pelo Movimento Brasil Competitivo, entidade composta por 
empresários que financiam projetos governamentais e particulares.  

No ano de 2013, a Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esporte 
(Seduce/GO) implementou o Programa “Novo Futuro – Ensino Médio em 
Tempo Integral”, abrangendo, inicialmente, quinze escolas, das quais oito 
estão localizadas na capital e sete no interior. Em 2014, mais sete escolas do 
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interior aderiram ao Programa. Estas escolas foram transformadas em Centros 
de Ensino em Período Integral (Cepi) por meio da Lei Estadual nº 17.920, de 
27 de dezembro de 2012. 

O Programa “Novo Futuro” é resultado de uma parceria público privado 
com o Instituto de Corresponsabilidade pela Educação (ICE) de Pernambuco, 
tendo como objetivo ampliar o tempo escolar e contribuir para a formação 
de um cidadão livre, solidário e qualificado (GOIÁS, 2013).  Sendo assim, o 
programa se assenta em três pilares: a) formação acadêmica de excelência; b) 
preparação para a vida e c) preparação para o mundo do trabalho.

A formação acadêmica de excelência a ser oferecida aos alunos, 
segundo o portal da Seduce/GO, contará com avaliações contínuas e também 
com programa de iniciação científica. No pilar preparação para a vida, os 
alunos terão educação sobre valores e oportunidades de exercerem o seu 
protagonismo juvenil, devendo desenvolver um projeto de vida pessoal. Em 
relação ao terceiro pilar, preparação para o mundo do trabalho, a escola deverá 
orientar e potencializar as competências dos estudantes com vistas à atuação 
futura no mercado (GOIÁS, 2013).

A disciplina “Projeto de Vida”, que tem como foco os alunos dos 1º e 
2º anos, pretende prepará-los para o mercado de trabalho e para a vida. Para 
tanto, visa contribuir para a construção de um cidadão autônomo, solidário 
e competente (ICE, [201-?]). Esta disciplina conta com uma apostila para o 
professor, para que este possa auxiliar e ajudar cada aluno a construir o seu 
projeto de vida, tendo como princípio que o “[...] destino de cada um é de sua 
responsabilidade” (ICE, [201-?]) e depende de sua vontade, escolhas e ações. 
Tem como objetivos principais:

1) Levar o jovem a pensar sobre as suas intenções 
e ambições a partir de seus sonhos; 2) Ajudar na 
identificação de características de sua personalidade; 3) 
Contribuir para as relações de participação no contexto 
familiar, social e cultural; 4) Desenvolver valores que 
ajudarão na convivência social e na tomada de atitudes; 5) 
Ajudar na autonomia para a construção do conhecimento 
e 6) Auxiliar no processo de desenvolvimento de um 
projeto de vida. (ICE, [201-?]).1

1 Esta apostila é destinada aos professores que ministram a disciplina Projeto de Vida, 
porém não constam referências precisas sobre os organizadores, a data e a editora do 
material.
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Esta apostila foi elaborada para ensinar o jovem a construir sua própria 
identidade, a dar sentido a sua vida e a transformar seus sonhos em metas a 
serem alcançadas e realizadas. Ela é dividida em três módulos: 1) Consciência 
pessoal e social; 2) Comportamento social; e 3) Planejamento e estratégia. 
Neste sentido, cabe ao professor atuar como um “facilitador de atividades” e 
como “co-criador [sic] de acontecimentos” para os alunos (ICE, [201-?]).

 O primeiro e o segundo módulos, direcionados aos alunos do 1º 
ano, têm como objetivo levá-los a construir sua identidade, tomando como 
base o autoconhecimento. Pretendem ainda desenvolver o comportamento 
interpessoal e as competências sociais necessárias para que eles se adaptem e 
convivam em sociedade. O terceiro módulo, destinado aos alunos do 2º ano, 
visa à construção do projeto propriamente dito, sendo dividido em duas partes. 
A primeira trabalha com temáticas variadas, que ressaltam a importância de 
o jovem elaborar seu projeto de vida, e a segunda é uma sequência de aulas 
práticas, dadas passo a passo, para a materialização desse projeto.

A apostila, de modo geral, é um manual de orientações e prescrições 
com o intuito de levar o jovem a se reconhecer, a se ver como sujeito autônomo, 
solidário e competente, dono de seu destino e capaz de mudar seu futuro. 
Todas as aulas são programadas de modo a conscientizar o jovem de que ele 
é o protagonista de sua vida e de seu futuro, bem como da realização de seus 
sonhos e metas. O professor é eleito para ser o seu tutor, o seu orientador ou 
aquele que irá ajudá-lo a projetar o seu futuro e a buscar os meios para realizá-
lo. Juntos, professor e aluno escreverão a história de sucesso deste.

A apostila é, assim, um conjunto determinado de aulas planejadas, 
organizadas e direcionadas com base em uma sequência lógica de temas que se 
inicia com o autoconhecimento, passa pelas relações sociais até a elaboração do 
projeto de vida, ao longo de dois anos. Neste período, o aluno é semanalmente 
convidado a conhecer-se, a aprender a relacionar-se socialmente e, por fim, a 
reconhecer que precisa tomar as rédeas de seu futuro e construí-lo.

No final do 1º módulo, há um conjunto de dez aulas sobre regras de 
convivência, com o intuito de levar o aluno a desenvolver competências 
sociais. Essas aulas, que também compõem o módulo II, são apresentadas com 
base nos pilares da educação: aprender a ser; aprender a conviver, aprender 
a conhecer e aprender a fazer. Em outras palavras, se sustentam na ideia do 
aprender a aprender ou na noção de que o aluno aprende por si mesmo, de que 
ele é o protagonista não só de sua aprendizagem como de seu destino.
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O módulo III, que se inicia na aula 36, refere-se ao que é o futuro, ao 
modo como ele se forma e como é possível mudá-lo. Essa discussão se estende 
por dez aulas, até que se coloca a necessidade imperiosa de o aluno mudar o 
seu próprio futuro. A aula n. 47, que tem como título “Eu faço o meu destino”, 
ilustra como é reforçado o papel de cada um nessa construção. A partir da aula 
n. 52, é apresentado e entregue a cada aluno um “Guia prático de construção 
de seu projeto de vida”. Este guia deve ser preenchido por escrito, tendo como 
finalidade fazer com que o aluno planeje o seu futuro, pense em seus sonhos e 
estabeleça suas metas para alcançá-los.

Como se percebe, a apostila tem como pretensão formar certo tipo de 
homem, certo tipo de sujeito, qual seja, o sujeito individualista, competitivo 
e autônomo, que acredita não precisar dos outros ou que se faz por conta 
própria, tal qual a sociedade neoliberal necessita. Essa concepção de homem 
trazida pela apostila ainda o faz pensar que o sucesso e o fracasso na vida e 
na profissão dependem exclusivamente dele, ignorando a forma com que a 
sociedade se organiza e se estrutura.  

PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL

Ministrar a disciplina “Projeto de Vida” para alunos do 2º ano do 
Ensino Médio, como uma das ações possibilitadas pelo projeto de Psicologia 
do Pibid, colocou-nos diante de alguns dilemas e desafios a serem analisados 
e enfrentados, como: qual deveria ser o ponto de partida para pensarmos as 
questões sobre a formação que queremos oferecer tanto aos licenciandos em 
Psicologia quanto aos alunos do Ensino Médio? Como construir um projeto de 
formação humana articulado à formação profissional sem cair no reducionismo 
de uma formação meramente técnica, que visa apenas atender às necessidades 
do mercado de trabalho, conforme orienta a apostila da disciplina? Ao mesmo 
tempo, como contribuir para a construção de um projeto de vida e profissional 
dos alunos que contemple questões relativas à vida, à sociedade, à educação 
e à crítica ao trabalho alienado?  Como nos contrapor a esta concepção de 
homem neoliberal da apostila?

Perante essas questões, faz-se necessário esclarecer o que é educação, 
qual sua natureza e o seu sentido na sociedade atual. Entende-se que a educação 
não se reduz ao processo de escolarização, de instrução, de ensino, tampouco 
à ideia de escola; antes de tudo, contempla uma dimensão socializadora e 
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humanizadora. Pois é no e pelo processo educativo que todo ser humano, 
desde o seu nascimento e até sua morte, constitui-se homem, tanto no sentido 
genérico, como membro da espécie humana, quanto como ser individual, 
particular e único.  

Podemos, pois, dizer que a natureza humana não é dada 
ao homem, mas é por ele próprio produzida sobre a base 
da natureza biofísica. Consequentemente, o trabalho 
educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente, 
em cada indivíduo singular, a humanidade que é 
produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos 
homens. (SAVIANI, 1996, p. 147).

Portanto, o aprender a ser homem ou, em outros termos, o processo de 
humanização implica trabalho educativo. O homem se constitui homem por 
meio da educação, ou seja, por intermédio dela cada ser humano se apropria da 
herança cultural produzida pela humanidade durante o seu processo histórico 
e, ao internalizar as formas culturalmente dadas de ser, pensar, viver e fazer da 
sociedade, torna-se homem. 

Contudo, em decorrência das transformações econômicas e sociais 
advindas do desenvolvimento do capitalismo, cada vez mais se coloca a 
necessidade e a urgência de acesso e domínio ao saber sistematizado, científico 
e técnico. Nesse sentido, interessa a esta sociedade uma educação reprodutora 
que atenda às demandas do mercado, desenvolvendo as competências 
individuais e habilidades sociais necessárias a uma formação profissional 
qualificada e competitiva.  Isso tem acarretado em uma ênfase na dimensão da 
escolarização, consequentemente uma maior valorização do desenvolvimento 
cognitivo do indivíduo, para que este possa melhor se adequar ao trabalho.

Isso significa que o sentido dado à educação nesta particularidade 
histórica, ao reduzi-la ao ensino e à instrução, tem reduzido a formação à mera 
preparação para o mercado de trabalho, cada vez mais orientada pelos valores, 
pelas atitudes e pelas ideias constitutivas e constituintes das relações sociais 
capitalistas. Entretanto, cabe esclarecer que não se faz oposição à formação 
profissional ou à escola, tampouco se rejeita os conhecimentos técnicos 
e científicos necessários à formação de professores ou de qualquer outro 
profissional. Porém se entende que a educação no Ensino Médio, sobretudo 
nas escolas públicas, não pode se reduzir a uma formação para o mercado 
de trabalho, descuidando-se da formação humana, que permitiria ao jovem 
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acesso ao acervo cultural e científico da humanidade, como condição essencial 
de emancipação e transformação social. 

Em uma tentativa de se contrapor a este tipo de formação profissional, 
centrada no modelo do desenvolvimento das competências e habilidades, a 
educação deve ser entendida como uma prática social e histórica constituída 
na contradição entre a necessidade de garantir a adaptação do indivíduo à 
sociedade e, ao mesmo tempo, possibilitar-lhe tornar-se um sujeito emancipado 
(ADORNO, 2003). Isso significa que a educação desponta como uma 
possibilidade para formar sujeitos capazes de pensar, refletir, criar e recriar as 
formas culturalmente dadas e, consequentemente, de transformar a realidade. 

Esse entendimento se contrapõe a uma educação e uma formação 
voltadas para o mercado de trabalho, mas, ao mesmo tempo, contraditoriamente, 
não as exclui. Haja vista formarmos sujeitos pensantes e críticos desta e para 
esta sociedade, porém com ênfase na emancipação e na transformação social, 
portanto críticos do trabalho alienado.    

No tocante a este entendimento de educação e formação humana aqui 
defendido, um quesito importante seria apreender e superar a concepção 
liberal de indivíduo e de sociedade que impregna a maioria das teorias 
psicológicas e que tem contribuído para a manutenção da hegemonia burguesa 
e de uma sociedade opressora, excludente e injusta, bem como para justificar 
teoricamente o sucesso e o fracasso dos indivíduos. Superar esta visão de 
indivíduo partilhada pela Psicologia implica pensar as possibilidades dessa 
área do saber no Ensino Médio e as suas contribuições para além de uma 
formação orientada pelos valores e ditames do mercado. Nesse sentido, no 
limite, uma Psicologia como possibilidade de superar a concepção alienante 
do trabalho.

A PSICOLOGIA E A CONCEPÇÃO LIBERAL DE INDIVÍDUO

A fim de compreender a concepção de homem da Psicologia e sua 
importância para a educação, é importante voltarmos para as precondições 
socioculturais e para seu surgimento como ciência no século XIX, tendo como 
foco de análise os elementos que possuem relação com o trabalho e seus 
desdobramentos. Para isso, recorremos a Figueiredo e Santi (2004) que nos 
esclarecem que são necessárias duas condições para o conhecimento científico 
do que é psicológico, a saber: 1) uma experiência muito clara da subjetividade 
privatizada; e 2) a experiência da crise dessa subjetividade. 
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As origens da experiência subjetiva privatizada estão relacionadas às 
situações de crise social, quando as tradições, normas, valores e costumes 
são contestados e surgem novas formas de vida. Em situações como essas, os 
homens sem apoio da sociedade são obrigados a tomar suas próprias decisões, 
recorrendo ao seu ‘foro íntimo’, aos seus sentimentos, à sua concepção moral 
sobre o que é certo e errado. A perda de referências coletivas, tais como a 
religião, a família e a lei, obriga o homem a construir referências internas. 
Assim, surge um espaço para a experiência subjetiva privatizada: quem sou 
eu, como me sinto, o que desejo, o que devo fazer, o que considero certo e 
errado? 

Outro aspecto que contribui para a experiência da subjetividade 
privatizada é o sistema mercantil e a individualização típicos do século XIX. 
Na maioria das sociedades, havia a atividade de troca de mercadorias entre 
as comunidades, porém a produção era efetuada para atender às necessidades 
de quem produzia. Essa situação muda quando começa a se desenvolver um 
sistema de produção para a troca em que cada um deve produzir aquilo a que 
está mais habilitado. Nisso encontramos uma importante motivação para a 
experiência da subjetividade privatizada: “[...] cada um deve ser capaz de 
identificar a sua especialidade, aperfeiçoar-se nela, identificar-se com ela” 
(FIQUEIREDO; SANTI, 2004, p. 40). Para além do mercado de produtos, 
há o mercado de trabalho, no qual a experiência da subjetividade privatizada 
também se expressa.

Agora, ao invés de comunidades produtivas, temos indivíduos livres 
que produzem ou vendem sua força de trabalho a proprietários privados. 
Porém, esse novo indivíduo livre é desamparado, pois perde a solidariedade 
de seu grupo e a proteção de um senhor. Cada indivíduo, por si só, vai procurar 
o seu próprio destino. Assim, o seu destino passa a depender somente dele, de 
sua força de vontade, de sua capacidade de produção e inteligência.

Portanto a subjetividade privatizada entra em crise quando o sujeito 
descobre que a sua pretensa liberdade e sua singularidade são, em grande 
medida, ilusões. O sujeito percebe a presença de controle em todas as áreas de 
sua vida, nas quais expressa, com maior intensidade, a presença do Estado, da 
burocracia, das forças armadas.

Assim, ao descobrir que não é tão livre e tão singular quanto imaginava, 
o indivíduo se coloca a pensar sobre as causas e os significados de tudo que 
faz, sente e pensa sobre si mesmo. Por outro lado, surge para o Estado a 
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questão: como lidar com os sujeitos individuais? Ou seja, quais são as práticas 
de previsão e controle do comportamento humano? É nesse contexto que surge 
a Psicologia, como forma de previsão e controle científico do comportamento 
individual.

Dessa forma, Figueiredo e Santi (2004) concluem que a ciência 
não é neutra nem desinteressada, ela nasce ligada a interesses históricos, 
econômicos, políticos e sociais. Assim, a Psicologia como ciência nasce no 
contexto de preocupação com esse novo homem liberal do século XIX, com o 
individualismo dessa sociedade liberal e burguesa do sistema capitalista vigente. 
Portanto, a Psicologia estaria interligada à educação no sentido de produzir e 
compreender (controlar) este novo homem, desenvolvendo as competências e 
habilidades necessárias a uma formação profissional qualificada e competitiva 
de acordo com o que a sociedade capitalista exige. 

Segundo Antunes (2003), as primeiras experiências sistemáticas de 
aplicação da Psicologia às questões relacionadas ao trabalho, no Brasil, iniciam-
se a partir de 1920. Explicitando, assim, suas possibilidades de aplicação em 
atendimento às necessidades impostas pela vida social. A Psicologia veio 
implantar-se num cenário em que se tinha como preocupação a maximização 
da produção, colaborando com a produção de conhecimentos e técnicas 
necessárias à iniciativa da ‘racionalização do trabalho’ e da ‘administração 
científica’ do processo produtivo. Na compreensão de Lourenço Filho (1929), 
citado por Antunes (2003), é necessário a adaptação psicológica do trabalho ao 
homem, e a adaptação do motor humano ao trabalho. 

A Psicologia operou fundamentalmente sobre o ‘fator humano’ da 
administração industrial, especialmente no que se refere à seleção de pessoal 
e à orientação profissional. Nesse sentido, vários elementos contribuíram 
para a definitiva sistematização da aplicação da Psicologia à gestão da força 
de trabalho, principalmente o “movimento dos testes” iniciado na década de 
1920, época em que os testes psicométricos foram utilizados com a finalidade 
de seleção de pessoal (ANTUNES, 2003).

A utilização de testes também se deu no âmbito da orientação 
profissional, na qual demonstrou-se a lucratividade da aplicação da Psicologia, 
principalmente no que diz respeito à concepção de encontrar “the right man 
in the right place2” (ANTUNES, 2003). Assim, seria possível estabelecer a 

2 “O homem certo no lugar certo” (tradução nossa).
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escolha profissional mais adequada para cada indivíduo, e o Estado teria mais 
lucro se todos os homens ocupassem os lugares para os quais têm capacidade 
e habilidade de trabalhar.

Ainda nesse âmbito, surgiram os famosos testes vocacionais, que têm 
como principal finalidade orientar profissionalmente os jovens, para que suas 
escolhas sejam compatíveis com suas aptidões, especialmente visando à maior 
eficiência do processo produtivo e consequentemente maior lucratividade. 
Porém, é importante ressaltar, que tanto a aplicação da Psicologia ao trabalho 
como a utilização dos testes psicométricos nas escolas dizem respeito a um 
movimento mais amplo da sociedade brasileira na procura pela racionalização 
de processos que ocorrem em várias de suas esferas, de forma que

A racionalização assume o dever de promover uma 
maior produtividade, tem um claro sentido econômico 
e, fundamentalmente, representa a modernização 
almejada por setores da sociedade, cuja aspiração é, em 
última instância, inserir o Brasil no seio do capitalismo, 
expandindo-se no campo da industrialização massiva. 
No interior desse processo, os testes tiveram papel 
privilegiado, não apenas por sua potencialidade de 
selecionar indivíduos, mas também por sua função 
intrínseca de diferenciar individualidades, cujos 
determinantes são antes sociais do que individuais. Isso 
é demonstrado, por exemplo, na Orientação Profissional 
que, de certa maneira, direcionaria indivíduos para 
diferentes profissões pelas suas capacidades, sem 
considerar que estas últimas têm íntima relação com 
a história de vida do sujeito e acabaria, por seu turno, 
endossando determinações estabelecidas pela origem de 
classe e não por características inerentes ao indivíduo. 
(ANTUNES, 2003, p. 94-95).

Portanto, é importante observar que essas experiências deram início à 
aplicação da Psicologia nas questões relacionadas ao trabalho no começo do 
século XX. Porém, ainda hoje, a maioria das vertentes psicológicas utiliza 
os testes psicométricos para seleção de pessoal e os testes vocacionais para 
a entrada dos jovens nas universidades. Fato este que ainda colabora com a 
visão individualista e liberal do homem, o qual deve se encaixar no sistema 
capitalista de uma sociedade burguesa, de forma que o homem certo esteja 
sempre no lugar certo. 
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Faz-se necessário que a Psicologia reconheça estes determinantes 
históricos e sociais que visam ao controle e à adequação do homem à sociedade, 
de forma que possa produzir condições reais para a autonomia e a emancipação 
dos indivíduos. Pensando nesta necessidade, é possível identificar a abordagem 
defendida por Sílvio Bock (2006), a partir da perspectiva sócio-histórica, para 
discutir a orientação profissional, como um contraponto à concepção que vem 
se apresentando na Psicologia a respeito do tema. 

Bock (2006) propõe a abordagem sócio-histórica, que objetiva superar 
a dicotomia entre o indivíduo e a sociedade, apresentando a dialética dessa 
relação. Esta entende que as profissões e ocupações, assim como o indivíduo, 
não são imutáveis e que o ser humano é multideterminado. Pode-se afirmar 
que o indivíduo é constituído e constituinte da sociedade, assim como é e não 
é autônomo em relação a ela. Aqui, abrem-se as possibilidades de mudanças, 
visto que nessa abordagem reconhece-se que os indivíduos, de alguma 
maneira, podem intervir sobre as condições sociais por meio de ações pessoais 
e coletivas. 

Ana Bock (1999) identifica alguns pontos que especificam a abordagem 
sócio-histórica. O primeiro refere-se à defesa da não existência da natureza 
humana, mas sim da condição humana, que é compreendida como as condições 
biológicas hereditárias que sustentam o desenvolvimento sócio-histórico. A 
segunda pressupõe que o homem é um ser ativo, social e histórico, o que lhe 
confere característica social. A terceira defende que o homem é criado pelo 
próprio homem, e a partir das relações sociais mediadas pela linguagem é que 
o homem adquire consciência. E, por último, a quarta defende que o homem 
concreto é o objeto de estudo da Psicologia, pois este só pode ser compreendido 
em sua singularidade, imerso na totalidade histórica e social em que vive.

Esse entendimento de homem concreto e multideterminado da 
Psicologia Sócio-Histórica tem nos possibilitado rejeitar a concepção liberal 
de homem da apostila e nos aproxima do Ensino Médio, oferecendo uma 
oportunidade de formação humana, porém articulada à formação profissional. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como se percebe, a superação da visão liberal e burguesa de indivíduo 
partilhada pela Psicologia seria condição essencial à formação dos alunos 
do Ensino Médio. A superação desta concepção de indivíduo remete às 



318

possibilidades de crítica desta sociedade e, portanto, de sua concepção de 
trabalho alienado. 

O reconhecimento do papel da Psicologia na Educação implica 
discussões críticas sobre seu estatuto como ciência do homem, ainda calcada 
numa concepção burguesa, de utilização pragmática. Dessa forma, podemos 
considerar que o Pibid se apresenta como um novo elemento no bojo dessas 
discussões, visto que um de seus objetivos sugere que os projetos formativos 
devam “[...] promover a inserção dos estudantes no contexto das escolas 
públicas desde o início da sua formação acadêmica para que desenvolvam 
atividades didático-pedagógicas” (CAPES, 2015), possibilitando a reflexão 
sobre a concepção de orientação profissional. 

 Assim, o desenvolvimento do Projeto de Orientação Profissional, 
dentro da disciplina “Projeto de Vida”, de acordo com um projeto educacional 
voltado para a formação humana, mas vinculada à formação profissional, visa 
construir um programa que contribua para a formação de sujeitos críticos, 
pensantes, capazes de criar e recriar a vida e a cultura e também de refletir 
sobre as possibilidades de superação da concepção alienante de trabalho.

Para tanto, o projeto do Pibid de Psicologia (regional Goiânia - UFG) se 
propõe a discutir temas como: a constituição do ser humano como ser sócio-
histórico; a adolescência como um momento de construção da identidade e 
de um projeto de vida pessoal e profissional; os determinantes da escolha 
profissional; a noção de trabalho como categoria ontológica de constituição 
humana e, por fim, a concepção de trabalho alienado e suas possibilidades de 
superação.   

Avalia-se que, com o processo formativo desenvolvido nessa disciplina, 
com base em conhecimentos psicológicos, é possível pensar nas possibilidades 
emancipatórias da Psicologia e na sua capacidade de intervenção no Ensino 
Médio.
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LINGUAGEM E COMUNICAÇÃO INTRAGRUPAL: UMA 
EXPERIÊNCIA COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 DENISE CORD
 NATIELEN A. PEIXE

 VIVIANE L. MONTEIRO

INTRODUÇÃO

 O presente trabalho versa sobre a atuação em Estágio de Docência 
e Iniciação à Docência (PIBID Psicologia) de duas estudantes em formação 
na Licenciatura em Psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC), junto a uma turma de sexto ano do ensino fundamental de uma escola 
estadual localizada em Florianópolis. As atividades foram desenvolvidas no 
contexto das aulas de português, uma vez que a professora desta disciplina é 
coordenadora do PIBID Psicologia nesta instituição de ensino.

Um dos objetivos centrais do projeto desenvolvido foi propiciar a 
interlocução das teorias psicológicas com os desafios da prática docente no 
ensino fundamental considerando-se a conjuntura atual da realidade brasileira, 
a partir de temáticas como: a relação do sujeito com a cultura; a apropriação 
da linguagem escrita e o desenvolvimento do psiquismo; a intervenção do 
professor no processo de ensinar e aprender; os diferentes momentos do 
desenvolvimento; os processos afetivos; a evasão, a repetência e outras 
queixas escolares.

 A educação passa por uma situação preocupante de transformações, 
considerando o presente momento político do Brasil, onde as instituições 
sofrem constantes processos de desvalorização e enfraquecimento vindos do 
governo, com cortes de verbas, sucateamento ou extinção de políticas públicas, 
além da insegurança que ronda por todos os lados.

A escolha das turmas de sextos anos para a atuação das estagiárias, 
se deu a partir do primeiro contato com a escola, no qual, em reunião com 
equipe diretora da instituição e equipe PIBID, foi bastante direcionado o 
caráter da demanda para os sextos anos com certa ênfase para um suposto 
fracasso escolar, com a apresentação de resistência e rebeldia por parte dos 
alunos. A turma com a qual trabalhamos pode ser considerada um retrato da 
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desvalorização e precarização ao qual o ensino brasileiro foi e continua sendo 
submetido historicamente.

Nessa descrição de demanda ou queixa estavam contidas muitas 
questões que confluíram para um dito “mal desempenho” destas turmas. Uma 
delas refere-se ao fato de que no ano anterior, quando cursavam o quinto 
ano, passaram por longos períodos sem professor regente. Este fato estaria 
relacionado a alta rotatividade entre os professores substitutos. O resultado para 
esta turma foi que em um mesmo ano escolar tiveram três professores regentes 
diferentes, ficando sem a vivência de construção de alguma estabilidade ou 
segurança na figura do professor, além de passarem longos períodos sem 
professor responsável, devido a demora engre as contratações.

O quinto ano encerra um período onde os alunos tem um professor 
de referência, que leciona quase todas as matérias e os prepara para o sexto 
ano. Porém nessa turma não houve essa preparação, assim uma grande 
instabilidade e insegurança parece ter se instalado dentre esses alunos, que 
foram abandonados três vezes em um ano escolar que já é caracterizado um 
momento gerador de insegurança pelas mudanças que serão encontradas no 
ano seguinte, como  a multiplicidade de professores, sendo um  para cada 
matéria.

Outro fator que pode ter contribuído para a configuração diferenciada 
dessas turmas é a localização da escola. Como a instituição se localiza entre 
bairros e comunidades que tem escolas que atendem somente até o quinto ano, 
vários alunos são encaminhados para continuar os estudos nessa escola. Assim 
as turmas de sextos anos tem alunos bastante diversos em idade, níveis de 
aprendizado e cultural, criando uma significativa divisão dos alunos por sub-
grupos dentro das salas de aula.

 De acordo com Charlot (2000), nominar algumas situações como sendo 
fracasso escolar seria um equívoco de interpretação, o qual não seria um fato 
que se constata quando um estudante não alcança determinado conhecimento 
ou competência na idade estipulada. Ele ressalta ainda que a questão do 
fracasso escolar remete a muito debate.

(...) A noção de fracasso escolar é utilizada para exprimir 
tanto a reprovação em uma determinada série quanto a 
não aquisição de certos conhecimentos ou competências; 
refere-se, tanto aos alunos da primeira série do primeiro 
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grau que não aprendem a ler em um ano, quanto aos 
que fracassam no “bacharelado”, ou até no primeiro 
ciclo superior; ela se tornou, mesmo, tão extensa, que 
uma espécie de pensamento automático tende hoje a 
associá-la à imigração, ao desemprego, à violência, 
à periferia…(...) Por outro lado, se esses objetos de 
discurso adquiriram tamanha evidência, se seu peso 
social e “midiático” tornou-se tão grande, é porque 
eles são portadores de múltiplos desafios profissionais, 
identitários, econômicos, sociopolíticos. A questão do 
fracasso escolar remete para muitos debates: sobre o 
aprendizado, obviamente, mas também sobre a eficácia 
dos docentes, sobre o serviço público, sobre a igualdade 
das “chances” , sobre os recursos que o país devem 
investir em seu sistema educativo, sobre a “crise”, sobre 
os modos de vida e o trabalho na sociedade de amanhã, 
sobre as formas de cidadania, etc. (CHARLOT, 2000, 
p. 13-14)

Nesse sentido, a história da inserção da Psicologia nas escola é descrita 
em artigos e livros com vários períodos de interrupções e instabilidades. 
Segundo Soligo (2008) dentro do processo de constituição e consolidação 
da educação, a Psicologia buscou compreender o sujeito histórico, “cujas 
condutas no espaço escolar só podem ser compreendidas nas relações que 
nele se estabelecem, a partir dos complexos e multivetoriais condicionantes 
estruturais, sistêmicos e políticos” (Guzzo e Wechsler, 1993; Patto, 1999 apud 
Soligo, 2008). Partindo desse entendimento a escola se torna um reflexo da 
sociedade e a Psicologia Escolar e Educacional buscam compreender esses 
processos.

De lugar da norma, que marcou os primórdios da 
Psicologia no contexto educativo, a Psicologia Escolar 
e Educacional foi se consolidando como lugar da 
compreensão, da atenção às diferenças, às subjetividades 
construídas na relação com a cultura e a sociedade. A 
escola passa a ser compreendida na sua complexidade, 
como instituição social que, longe de ser neutra, 
reproduz ideologia, mas também possibilita acesso aos 
conhecimentos valorizados e construção de percursos 
de aprendizagem. Os sistemas educativos, o currículo 
escolar, a relação professor/alunos, a identidade do 
professor, as diferenças e preconceitos, a relação escola-
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comunidade, passam a compor o universo da pesquisa 
no campo de Psicologia Escolar e Educacional (SOLIGO, 
2008, p. 64).

Nesse contexto faz-se importante entender o papel da formação do 
professor de psicologia e suas implicações. Balduino (2014) ressalta que se faz 
necessária essa discussão a partir das novas diretrizes curriculares nacionais 
para os cursos de Psicologia, visando uma possível aprovação da inserção 
de uma disciplina de ensino de psicologia nas escolas se alguns projetos que 
tramitam na câmara e senado forem aprovados. 

Leite (2007) corrobora com as palavras de Balduino (2014) e questiona 
quais as contribuições possíveis para a Psicologia, no papel de ciência e 
profissão, no processo educacional, buscando formar cidadãos críticos e 
transformadores, capazes e empoderados para refletir sobre os acontecimentos 
da sociedade que fazem parte e propiciar que as transformações que lhes 
interessam aconteçam.

  Larocca (2007) propõe pensar no psicólogo que trabalha na educação 
com uma formação diferente da formação para o exercício clínico, implicando 
na construção de uma outra identidade profissional, com o objetivo de não 
se restringir apenas a transmissão dos saberes formalizados, científicos 
ou técnicos. Esse novo profissional da educação buscaria  a transformação 
substantiva dos estudantes, envolvendo sempre a intenção política de mudar 
ou manter a sociedade em que estamos inseridos.  

 Considerando as questões atuais da situação em que o campo 
educacional se encontra e a participação do professor de psicologia nas escolas, 
as estagiárias buscaram, a partir da inserção na escola, reuniões, observações, 
planejamento e intervenções, que serão descritas nos tópicos a seguir, criar 
momentos de trocas e reflexões que auxiliassem nos processos de ensino e 
aprendizagem dos alunos e da professora.

A APROPRIAÇÃO DA LINGUAGEM ESCRITA

Mello (2010) aponta que os resultados das avaliações educacionais 
nacionais e internacionais não deixam dúvida em relação ao fato de que a escola 
brasileira tem problemas com os processos de ensino e de aprendizagem dos 
conteúdos escolares. Na edição de 2015 do Pisa - Programme for International 
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Student Assessment1 - o desempenho em leitura de estudantes brasileiros ficou 
80 pontos abaixo da média2. No mesmo ano os dados obtidos pelo Ideb3- 
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - revelaram dificuldades em 
atingir as metas estabelecidas. Apenas no Ensino Fundamental anos Iniciais 
(1º ao 5º ano) a meta foi superada, no Ensino Fundamental anos Finais (6º ao 
9º ano) ficou um pouco abaixo do esperado e no Ensino Médio o resultado 
não apresentou evolução em relação ao levantamento anterior, permanecendo 
significativamente abaixo do objetivo almejado.

Os dados relativos ao analfabetismo funcional no final do ensino médio 
denunciam problemas no processo de aquisição da linguagem escrita. Com a 
aproximação desses dois elementos, entendemos que o processo de aquisição 
da linguagem escrita merece estudos, reflexões e intervenções que permitam  
evidenciar possíveis obstáculos à sua plena apropriação.

Entendemos a escrita como instrumento cultural que desempenha 
“enorme papel (...) no processo de desenvolvimento cultural da criança” 
(VYGOTSKY; 1995, p.183), seja pelo acesso que possibilita à experiência 
cultural da humanidade registrada sob a forma escrita, seja pelas funções 
psíquicas superiores produzidas/reproduzidas em sua apropriação.

A linguagem é uma atividade criadora e constitutiva do conhecimento 
e, por isso mesmo, transformadora, como diz Smolka (1999, p. 57). Isso 
implica ensinar/aprender a linguagem escrita e não a escrita de letras, como 
afirma Vygotsky (1982 e 1989). Nesta perspectiva, enfatiza-se a necessidade 
de interações sociais entre alunos e professores e entre os próprios alunos, 
para construírem o fazer, o usar, o praticar e o conhecer a leitura e a escrita 
como processos discursivos: “a criança aprende a ouvir, a entender o outro 

1 Trata-se de um programa que é coordenado pela Organização para Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico (OCDE)que à cada três anos avalia estudantes 
matriculados a partir do 8º ano do ensino fundamental na faixa etária dos 15 anos, 
idade em que se pressupõe o término da escolaridade básica obrigatória na maioria 
dos países. 
2 Dados disponíveis em: http://portal.mec.gov.br
3 O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) é um indicador nacional 
criado em 2007 que articula dois conceitos fluxo escolar e médias de desempenho 
nas avaliações. O indicador é calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, 
obtidos no Censo Escolar, e médias de desempenho nas avaliações do Inep, o Saeb 
– para as unidades da federação e para o país, e a Prova Brasil – para os municípios. 
Abrange todas as etapas da educação básica: Ensino Fundamental anos Iniciais, Ensino 
Fundamental anos Finais e Ensino Médio.
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pela leitura; aprende a falar, a dizer o que quer pela escrita” (SMOLKA, 1999, 
p. 63).

Em vista das contribuições da teoria histórico-cultural acerca da 
apropriação efetiva da escrita pelos estudantes de tal modo que se tornem 
leitores e produtores de textos, podemos destacar a relevância de intervenções 
na escola que criem nos estudantes a necessidade da escrita. Quando se utiliza 
a escrita de acordo com o uso social para o qual ela existe, possibilita-se que 
a esta seja compreendida e se torne uma necessidade natural do sujeito, da 
mesma forma como a necessidade de falar foi para ele constituída em seu 
desenvolvimento.

Durante o projeto se privilegiou que os estudantes participassem 
de situações coletivas de escrita registrando vivências, interesses, desejos, 
construindo seus perfis individuais e de grupo, escrevendo para outra turma 
da escola, construindo uma rede social significativa que correspondesse ao seu 
desejo de expressão.

Para que o sujeito queira escrever, é preciso ter o que dizer. Para tanto é 
preciso estimular as várias formas do dizer, as várias linguagens de expressão 
e registro que preparam a escrita sem, no entanto, considerá-la como a única 
forma elogiável de linguagem. Por isso, o intento de fazer com que os estudantes 
escrevam, não pode significar o abandono ou hierarquização de formas de 
expressão. Durante todo o processo a ludicidade, os jogos, foram utilizados 
como ferramentas mediadoras no trabalho significativo com a escrita.

Dessa atitude resulta, conforme Leontiev (1978, p. 233), situações 
vivenciadas pelo sujeito em que o conhecimento assume importância em sua 
vida e não que este seja apenas uma condição externa imposta por alguém. 
Ainda segundo o autor, para superar a assimilação formal dos conteúdos de 
estudo, é necessário que o estudo tenha para o sujeito um sentido vital e não 
seja apenas um requisito a cumprir.

Conforme Gomes (2008), a dicotomia entre afetivo e cognitivo, presente 
na escola, exime a educação escolar de sua responsabilidade na constituição 
das subjetividades sob o pretexto de que considerar o afetivo extrapola a 
função da escola cuja responsabilidade é o cognitivo. Quando afirmamos “o 
caráter histórico e social da formação humana e a unidade afetivo-cognitiva no 
desenvolvimento das funções psicológicas” (GOMES, 2008; p. 11), rompemos 
com a ideia “das disposições intrínsecas do sujeito que aprende” e avançamos 
na superação da concepção naturalizante da dimensão afetiva.
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O conceito de vivência estruturado por Vygotsky (1994, p. 338) 
assim como o conceito de sentido estruturado por Leontiev (1978b, p. 215) 
estabelecem a unidade do cognitivo e do afetivo, afirmam o lugar da emoção e 
das particularidades da personalidade no processo da criança relacionar-se com 
a cultura e com o  aprender. Essa nova compreensão revoluciona a concepção 
que tínhamos do processo de ensino/aprendizagem e, consequentemente, 
revoluciona a forma de pensar e propor o ensino.

Práticas ainda comuns em escolas brasileiras de apresentação da escrita 
para as crianças a partir de seu aspecto técnico, dificultam a formação de 
leitores potenciais, pois ao enfatizar inicialmente o reconhecimento de letras, 
sílabas e palavras, e não as ideias do texto, tende-se a formar um pseudo 
leitor capaz de reconhecer letras e sílabas num texto, mas não sua mensagem, 
colaborando para a manutenção do analfabetismo político.

Conforme Vygotsky (1995), escrever exige dominar um sistema 
simbólico complexo que, por um lado, cria um conjunto de neoformações 
no cérebro que possibilitam um salto qualitativo nos reflexos psíquicos e, 
por outro lado, permite o acesso ao conhecimento elaborado pertencente à 
esfera mais complexa da atividade humana. Por ser um sistema complexo, 
sua apropriação é igualmente complexa. É preciso, por isso, entender tanto os 
aspectos linguísticos como os psicológicos envolvidos em sua apropriação.

A escrita é um simbolismo de segundo ordem, uma vez que “se forma 
por um sistema de signos que identificam convencionalmente os sons e 
palavras da linguagem oral que são, por sua vez, signos de objetos e relações 
reais” (VYGOSTKI, 1995; p. 184). No entanto, ainda segundo este autor, para 
que sua aquisição se dê de forma efetiva, é preciso que, para o sujeito que lê 
ou escreve, o nexo intermediário representado pela linguagem oral desapareça 
e a escrita se transforme em um sistema de signos que simbolizam diretamente 
os objetos e as situações designadas.

Compreender a complexidade das exigências do processo de 
aprendizagem, e de ensino, e das especificidades do objeto a ser apropriado 
permite planejar formas adequadas à sua apresentação aos sujeitos de modo a 
melhor promover sua formação como leitoras e produtoras de textos (MELLO, 
2006).

Assim, o desejo de que os sujeitos se apropriem efetivamente da 
escrita; não de forma mecânica, mas como uma linguagem de expressão e de 
conhecimento do mundo; deve estimular formas de expressão que contemplem 
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o que se aprende e os sentidos que se atribui ao que se vai conhecendo no 
mundo da cultura e da natureza. Como afirma Vygotsky (1995), da mesma 
forma que a linguagem oral é apropriada pela criança naturalmente, a partir da 
necessidade de expressão nela criada por sua vivência social numa sociedade 
que fala, a escrita precisa se fazer uma necessidade natural da criança numa 
sociedade que escreve e lê.

O ser humano é movido por necessidades, que por conseguinte, movem 
a ação humana. Ao mesmo tempo, a atividade humana é sempre uma atividade 
dirigida a um fim. O fim, sob a forma de resultado, se apresenta ao sujeito, 
mesmo antes do início da ação, sob a forma de ideia que dirige sua ação 
(LEONTIEV, 1978a; LEONTIEV, 1978b). No caso da atividade escolar, é 
preciso que se considere o objeto que responde à necessidade do sujeito e que, 
transformado em seu motivo, move o fazer do sujeito para o objetivo projetado 
para essa atividade. Essa relação entre resultado previsto e o motivo dá sentido 
à ação. Quando há uma correspondência direta entre eles, a ação é plena de 
sentido para o sujeito.

Nesse caso, quando o sujeito realiza uma tarefa movido pelo desejo de 
chegar ao seu resultado, realiza uma atividade plena de sentido, que o envolve 
afetiva e cognitivamente. Quando escreve ou participa da escrita de uma carta 
em que se solicita algo considerado necessário para o grupo, ou quando registra 
um fato que chama sua atenção e que deverá ser compartilhado, o sujeito tem a 
possibilidade de se envolver profundamente.

A PSICOLOGIA NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

A consolidação da Psicologia como conteúdo específico na formação 
de professores decorre da necessidade de fornecer fundamentos científicos 
às práticas pedagógicas, no que tange a questão do desenvolvimento infantil. 
Leite (1972 apud CARVALHO, 2003) aponta que é a partir do movimento 
de cientificismo e evolucionismo no final do século XIX onde se inicia um 
processo de maior preocupação com a infância.

Como contribuição deste período Lourenço Filho (1978 apud 
CARVALHO, 2003) destaca a descrição de variáveis psicológica através da 
idade; a caracterização objetiva das semelhanças humanas e das diferenças 
individuais; a criação de um modelo explicativo de como a evolução individual 
se processa; e estudos sobre processos psicológicos como motivação, 
aprendizagem e personalidade. 
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Carvalho (2003) aponta que, embora muitos dos preceitos das teorias 
do desenvolvimento infantil sejam, ainda hoje, senso comum na educação, há 
ainda uma dificuldade em diferenciá-los do senso comum e operacionalizá-
los nas práticas cotidianas. A autora reitera a necessidade de se ter o cuidado 
com a forma com que estes conhecimentos são trabalhados na formação destes 
profissionais.

Isto considerado, não seria possível tratar o tema do desenvolvimento 
infantil na formação de professores  dissociado do processo de ensino-
aprendizagem que acontece em sala de aula. Nesse sentido, Larocca (apud 
CARVALHO, 2003) levanta três aspectos essenciais que devem balizar 
a prática docente: o aluno que o professor tem diante de si; a realidade 
educacional e as diferentes contribuições da Psicologia.

OS SEXTOS ANOS NA PROPOSTA CURRICULAR DE SANTA CATARINA 

A turma em questão se insere num projeto educativo mais amplo, aqui 
entendido como uma das formas de expressão dos propósitos educacionais, 
que é compartilhada por diferentes escolas e redes. Como toda a população 
em idade escolar deve frequentar o Ensino  Fundamental, no ensino público 
principalmente, está representada a grande diversidade sociocultural da 
população brasileira e as disparidades socioeconômicas que contribuem 
para determinar oportunidades muito diferenciadas de acesso dos alunos 
aos bens culturais compartilhados por meio da escolarização, bem como das 
possibilidades de permanência e progressão dentro dos sistemas de ensino.

As maiores desigualdades educacionais são observadas entre ricos e 
pobres, e entre grupos étnico-raciais não-brancos. A população mais pobre 
e não branca recebe ofertas educativas precarizadas, que restringem as 
oportunidades de aprendizagem destas populações de crianças e jovens que 
vivem nas periferias urbanas, em situações de risco. Restringem, do mesmo 
modo, adolescentes, jovens e adultos que, por diversas razões, não puderam 
estudar quando crianças (BRASIL, 2013).

Os estudantes do sexto ano do Ensino Fundamental regular são 
adolescentes de faixas etárias cujo desenvolvimento está marcado por 
interesses próprios, relacionado aos seus aspectos físico, emocional, social e 
cognitivo, de forma indissociável. Como sujeitos históricos, as características 
de desenvolvimento destes alunos estão muito relacionadas com seus modos 
próprios de vida e suas múltiplas experiências culturais e sociais, de modo que 
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se torna mais adequado falar de adolescências no plural.
Deve-se considerar, ainda, que o crescimento da violência e da 

indisciplina, sobretudo nas escolas das grandes cidades, tem dificultado a 
aprendizagem dos alunos e o trabalho dos professores, provocando entre estes 
uma atitude de desânimo diante do magistério, revelando questões ainda muito 
delicadas no contexto educativo. Eles são reflexos não só da violência das 
sociedades contemporâneas, mas também da violência simbólica da cultura 
da escola que impõe normas, valores e conhecimentos tidos como universais 
e que tem muita dificuldade em estabelecer diálogo com a cultura dos alunos, 
frequentemente conduzindo um número considerável deles ao fracasso 
escolar. Não só o fracasso no rendimento escolar, mas também a possibilidade 
de fracassar que paira na escola, criam um efeito de halo que leva os alunos a 
se insurgirem contra as regras escolares (BRASIL, 2013).

A leitura e a escrita, a História, as Ciências, a Arte, propiciam aos 
alunos o encontro com um mundo que é diferente, mais amplo e diverso que 
o seu (BRASIL, 2013). As escolas, por meio de seus interlocutores, devem 
propiciar ao aluno condições de desenvolver a capacidade de aprender, como 
dito na Lei nº 9.394/96, em seu artigo 32, mas com prazer e gosto, tornando 
suas atividades desafiadoras, atraentes e divertidas. Ao não se restringir à 
transmissão de conhecimentos apresentados como verdades acabadas e levar 
os alunos a perceberem que essas formas de entender e de expressar a realidade 
permitem outras interpretações, a escola também pode ser um lugar no qual os 
próprios educandos ressignifiquem sua relação com o conhecimento.

Quanto ao planejamento curricular, há que se pensar na importância 
da seleção dos conteúdos e na sua forma de organização; é preciso considerar 
a relevância dos conteúdos selecionados para a vida dos alunos e para 
a continuidade de sua trajetória escolar, bem como a pertinência do que é 
abordado em face da diversidade dos estudantes, buscando a contextualização 
dos conteúdos e o seu tratamento flexível. Observando sempre a necessidade 
de ofertar maior atenção, incentivo e apoio aos que deles demonstrarem mais 
necessidade, com o intuito de assegurar a igualdade/equidade de acesso ao 
conhecimento.

Como prescrito pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (BRASIL, 
2013) a formação de professores de psicologia deve contemplar subsídios 
que permitam a criação de um ambiente propício à aprendizagem na escola 
e terá como base o trabalho compartilhado e o compromisso dos professores 
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e dos demais profissionais com a aprendizagem dos alunos; o atendimento 
às necessidades específicas de aprendizagem de cada um mediante formas 
de abordagem apropriadas; a utilização dos recursos disponíveis na escola e 
nos espaços sociais e culturais do entorno; a contextualização dos conteúdos, 
assegurando que a aprendizagem seja relevante e socialmente significativa; e 
o cultivo do diálogo.

PROPOSTA DE TRABALHO COM A TURMA

Partindo do conceito de atividade mediadora de ensino apresentada por 
Moura (1996 apud MOURA, 2001) compreende-se que a prática pedagógica 
deve ser estruturada de modo a permitir que os sujeitos interajam, mediados 
por um conteúdo, negociando significados, com o objetivo de solucionar uma 
situação problema. Buscando ressignificar o espaço da sala de aula como lócus 
de partilha e construção de significados.

A atividade de ensino como a unidade de concretização do projeto 
pedagógico deve responder a um objetivo definido pela coletividade que o 
compõe. De modo que a análise das ações empreendidas torne possível avaliar 
se o estudante está compreendendo o modo como os objetivos definidos se 
articulam na atividade de ensino. 

As atividades planejadas tem como eixo central a atenção aos desejos 
dos alunos; criando a possibilidade de colocá-los em sintonia com a necessidade 
que desencadeia a busca de conhecimento que, por sua vez, deverá satisfazer a 
um motivo de aprendizagem. O conteúdo, as disciplinas, costumam nortear a 
organização das atividades escolares, de modo que fica evidente a necessidade 
de identificar as peculiaridades de cada disciplina e que serão definidoras das 
ações que serão desenvolvidas. 

 Assim, a partir dos relatos da equipe presente na primeira reunião na 
escola, que apontou a turma dos sextos anos como sendo o grupo com maior 
necessidade de atenção, da vinculação da professora de Português ao PIBID 
e das observações em sala, foram planejadas e realizadas atividades que 
objetivaram promover atividades de leitura e escrita voltadas à comunicação e 
expressão.

Para tanto, elegeu-se o modelo de comunicação das redes sociais, a 
partir do qual se procurou promover a aproximação e o reconhecimento entre 
os estudantes e destes com a professora e os colegas da escola.
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 Até o momento de escritura deste texto, foram realizadas 9  reuniões,  
8  observações em sala e  12 intervenções. Como iniciamos as atividades 
na escola somente a partir de maio de 2017, no primeiro semestre foram 
efetivadas somente 3 intervenções, todas com o objetivo de reconhecer a 
dinâmica do grupo (especialmente identificar as redes vinculares expressas 
no grupo quando solicitado a desenvolver alguma tarefa coletiva), aspectos da 
história escolar dos seus membros e temas de interesse dos mesmos.

 Como primeira atividade de escrita e de leitura, propusemos a 
elaboração de crachás de identificação, nos quais solicitamos que expressassem 
além de seus nomes, outros gostos e/ou interesses. Muitas informações foram 
expressas e compartilhadas entre eles no dia da elaboração dos crachás. 

 Como forma de dar continuidade à atividade de reconhecimento 
mútuo e de produção de escrita e de leitura, produzimos cartelas contendo 
as informações coletadas dos crachás. Cada estudante recebeu uma destas 
cartelas e solicitamos que ao ouvirem uma palavra ou frase retirada de um dos 
crachás e ali expressa, marcassem o nome de um ou mais colegas de turma 
com o(s) qual(is) identificava aquela expressão. Este jogo possibilitou grande 
interação entre os estudantes, amplificando a possibilidade de construção e de 
ressignificação de vínculos entre eles. Além disso, exigiu atenção, concentração 
e leitura interpretativa.

 Ao final destas atividades, compartilhamos com eles nossa percepção 
dos temas de interesse na turma, dentre o quais ganharam destaque esportes, 
música e as redes sociais.

 Iniciamos o segundo semestre, cujas atividades estão em andamento, 
reapresentando aos alunos os temas de interesse anteriormente elencados e 
com os quais haviam se identificado, a partir do jogo “Imagem e Ação”. Para 
tanto,  os estudantes precisaram se organizar em dois sub-grupos e dentro de 
cada subgrupo em papéis específicos: como mímicos, como platéia ou como 
auxiliares de mímicos. Cada subgrupo definia os papéis e buscava comunicar 
através da mímica as palavras e/ou frases relacionadas a um dos temas. 

 Como um dos temas mais citado foi “redes sociais”, ao final da 
atividade propusemos que compartilhassem no grande grupo de que redes 
participavam ou quais conheciam mais e construímos um conceito coletivo do 
que são e para que servem estas redes.

 No encontro seguinte apresentamos ao grupo uma proposta de 
construirmos uma rede social física (e não digital) a partir da qual pudessem 
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comunicar-se entre si e com outros estudantes da escola. Para tanto, propusemos 
a elaboração de perfis individuais, criação de comunidades e eventos. Seguimos 
trabalhando neste projeto, cujo objetivo, além de possibilitar a produção de 
escrita e de leitura, têm proporcionado muitos momentos de reencontro entre 
eles e com lugares e pessoas da escola.

REFLEXÕES SOBRE O PLANO DE TRABALHO E CONSIDERAÇÕES 
FINAIS

 Considerando as questões apontadas sobre a situação do campo 
educacional, a participação de docentes de psicologia nas escolas e partindo 
das demandas trazidas pela escola e observadas na relação entre a professora 
e os alunos em sala de aula, as estagiárias buscaram criar o plano de trabalho 
que atualmente está  em desenvolvimento.  

Um aspecto relevante do estágio de iniciação à docência refere-se aos 
momentos avaliativos com a professora da turma, que nos tem dito que percebe 
mudanças entre os alunos da turma, os quais estariam participando mais das 
aulas e cooperando entre si. Além disso, tem se referido à sua participação no 
PIBID Psicologia como um momento muito valoroso de sua formação como 
professora, uma vez que tem conseguido observar e aprender sobre aspectos 
do processo de ensino e aprendizagem em relação aos quais jamais havia 
problematizado.

 Relata que praticamente havia desistido de propor atividades em 
subgrupo nas suas turmas e que a vivência do estágio a fez reconsiderar esta 
modalidade de intervenção, principalmente porque pode perceber que muitas 
vezes o burburinho que se estabelece está vinculado a trocas entre eles e não 
a bagunça ou indisciplina como se costuma pensar. Segundo ela, tem aplicado 
algumas das experiências propostas ao grupo acompanhado pelo PIBID em 
suas outras turmas e pretende desenvolver com duas turmas do sexto ano 
matutino o projeto das redes sociais.

Isto considerado, pensamos que até o presente momento o trabalho 
planejado e desenvolvido está sendo satisfatório, especialmente porque vem 
sendo desenvolvido a partir da pesquisa do que faria sentido para os estudantes 
efetivarem juntos. 

Fiéis ao objetivo de desenvolver aspectos da comunicação e expressão 
do grupo a partir de tarefas coletivas, temos priorizado nos planejamentos o 
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manejo de questões emergentes, o que torna a elaboração do plano de trabalho 
uma atividade dinâmica e interativa. Nesta perspectiva, são protagonistas 
deste trabalho, além das estagiárias, a professora e os estudantes. 
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