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Psicologia e educação  

Carmen Silvia de Arruda Andaló  

Da mesma forma que as demais Ciências Humanas, a Psicologia se 
constituiu num momento histórico específico em que um novo modo de 
produção – o capitalismo estava se consolidando. Assim sendo, nasceu sem 
o caráter instituinte e de ruptura com a visão dominante da época, como foi 
o caso das ciências da natureza. Pelo contrário, nasceu com uma marca 
fortemente ideológica, que carrega até hoje, a saber, a de legitimar a ordem 
recém-estabelecida. E mais, foi das últimas das ciências humanas a 
desenvolver uma reflexão crítica sobre seu corpo teórico e técnico.  

Dada sua matriz de origem, adotou uma perspectiva adaptacionista 
ainda hoje fortemente presente –, de lidar com abstrações, isto é, com 
homens descontextualizados social e historicamente. Em meio ao embate 
entre ideias que concebiam o homem como ser natural ou enfatizavam as 
influências de meio, ora valorizava um aspecto, ora outro, sem conseguir 
fazer uma síntese entre estas duas tendências.  

Em consonância com a ideologia dominante, em especial com o 
individualismo, passou a pesquisar e trabalhar com os fenômenos do mundo 
interno, ou seja, com a intrasubjetividade. Como não podia deixar de ser, 
preocupou-se basicamente com questões ligadas ao diagnóstico de 
distúrbios, sem quase nunca questionar que parâmetro de normalidade 
adotava. E tais distúrbios se localizavam basicamente nos próprios sujeitos 
ou, no máximo, em seu ambiente mais próximo, a família.  

Desenvolveu, a partir desta ótica, todo um arsenal metodológico que, 
numa perspectiva eminentemente tecnicista e funcionalista, visava a 
correção dos mesmos ou no máximo a sua prevenção. Oferecia prescrições 
sobre desenvolvimento infantil, aprendizagem, higiene mental, etc., 
contribuindo para a normalização individual e social.  

Só recentemente, ainda de forma gradual e numa árdua luta, passou a 
não se referir a abstrações, lidando com homens social e historicamente 
localizados. Deixando gradativamente de falar no singular – o homem, a 
criança, o aluno –, mas no plural – nos homens, nas crianças, nos alunos –, 
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começou a adotar uma perspectiva de que o homem não é um ser natural, 
mas se constrói na e pela cultura, ou seja, na intersubjetividade. Nesta 
perspectiva é possível vislumbrar que a Psicologia é sempre PSICOLOGIA 

SOCIAL e emerge a preocupação com as PRÁTICAS SOCIAIS referentes a 
homens concretos.  

Com toda esta história, a Psicologia, como não poderia deixar de ser, 
exerceu sobre a Educação, uma influência bastante nefasta, pois os 
problemas de escolarização passaram a ser localizados basicamente nos 
próprios alunos e em suas famílias, geralmente vistas como desorganizadas 
e desestruturadas. Trata-se de uma fase, que, aliás, ainda perdura até hoje, 
em que lidava com as chamadas dificuldades ou distúrbios de 
aprendizagem, procedendo a todo um processo de avaliação (testagem), 
orientação e encaminhamento (terapêutica), que desempenhou uma função 
fundamentalmente estigmatizante e discriminadora com relação aos alunos, 
em especial aqueles oriundos das camadas populares.  

É nesta perspectiva sócio-histórica da construção da subjetividade 
humana que vêm sendo desenvolvidos alguns trabalhos em instituições 
públicas de ensino e de saúde, dentro do Laboratório de Educação e Saúde 
Popular – LAESP (criado em 1993 junto ao Departamento de Psicologia da 
UFSC). Nestes, tem-se procurado explicitar, não só o caráter eminentemente 
preconceituoso de muitas das concepções e procedimentos tradicionais da 
Psicologia, como também experimentar novas formas de compreender e 
encaminhar as atividades, na busca de construção de um saber que vá ao 
encontro das necessidades e interesses das classes subalternas.  

As frentes de trabalho que venho desenvolvendo, junto com 
estagiários de Psicologia e orientandos de Mestrado em Educação e em 
Psicologia, sucintamente são:  

a. Atividades ligadas à “Formação e Aperfeiçoamento de Professores em 
Serviço”, que têm propiciado a investigação de dimensões relativas ao 
cotidiano de algumas instituições públicas, como é o caso de questões 
ligadas a disciplina/indisciplina (dos alunos) relacionada com a 
autoridade x autoritarismo dos professores, ou problemas referentes às 
5ªs séries do primeiro Grau, fase onde são constatados altos índices de 
repetência e evasão escolar;  
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b. Atividades relacionadas à sexualidade humana, tais como um projeto 
com gestantes num Posto de Saúde e outro com adolescentes numa 
proposta de Educação Sexual Continuada, cujos principais objetivos são 
a prevenção da AIDS, da Gravidez Precoce e a Elaboração de uma 
Sistemática para trabalhar este tema em escolas públicas.  

Em todos estes trabalhos está implícita uma opção política de lidar 
com instituições públicas que atendem preferencialmente classes subalternas, 
dentro da perspectiva sócio-histórica. Trata-se de projetos integrados de 
extensão e pesquisa, que assumem a forma de pesquisa-ação.  

Diretrizes básicas dos trabalhos realizados  

Tendo por referencial a concepção de que os homens se constituem 
através das relações que estabelecem com o mundo e com os outros 
homens, num espaço e num tempo determinados, foram estabelecidas as 
seguintes diretrizes básicas para nortear os trabalhos realizados.  

A contextualização  

Sendo coerente com a abordagem sócio-histórica adotada, busca-se 
sempre contextualizar os sujeitos e as situações que estão sendo trabalhadas 
na tentativa, não só de conhecer os vários níveis nos quais estão inseridos, a 
saber, o grupal, o institucional, o local e o macro-social, como de 
estabelecer relações entre eles.  

Faz-se necessário esclarecer que não se trata simplesmente de incluir 
estes vários níveis, mantendo a perspectiva tradicional onde a esfera 
individual e a social se mantêm separadas, ainda que superpostas. O que se 
procura, de fato, é promover uma ruptura com estas visões estanques, 
passando a considerar o âmbito institucional – no caso, a escola e o posto de 
saúde – como espaços onde as vertentes individuais e sociais se articulam 
numa complexa rede de relações.  

Princípio do “estranhamento”  

Como se trata de trabalhos desenvolvidos com classes subalternas, 
tradicionalmente consideradas “incapazes de gerir” de forma satisfatória 
sua vida, nos trabalhos desenvolvidos procura-se adotar uma postura de 
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permanente desconfiança com relação às explicações habituais, imediatas e 
fáceis que se tem. Assim sendo, sempre são colocadas em dúvida tais 
explicações geralmente baseadas em estereótipos e preconceitos, que se 
encontram naturalizados. Este esforço vai na direção de explicitar o caráter 
ideológico do conhecimento produzido social e historicamente, que 
permanece como inquestionável e verdadeiro.  

Aqui cabem algumas considerações a respeito do saber popular x 
saber científico. Observa-se, com frequência, uma postura “iluminista” por 
parte daqueles que se dispõem a trabalhar com camadas populares, o que 
resulta muitas vezes numa intromissão por vezes excessiva na vida destas 
pessoas, pelos que se consideram os detentores de um “saber científico e 
competente”. Com isto não estou pretendendo negar o papel de “interlocutores 
qualificados” que podem vir a ter, mas simplesmente mostrar que estas 
classes detêm um saber, que embora empírico e cotidiano lhes oferece 
estratégias de sobrevivência muitas vezes eficazes, mas que são frequentemente 
subestimadas ou consideradas inadequadas. Tanto é assim que conseguem 
sobreviver a despeito das suas adversas condições de existência.  

Gramsci em suas reflexões afirmou que “todos os homens são 
filósofos”. Com isto queria dizer que, longe de apenas agirem e 
transformarem o mundo e a si mesmos, os homens se caracterizam como 
seres que também necessitam construir explicações. Ou seja, a vida dos 
homens os leva a criar saberes, que são produzidos na prática social. Este 
nível do saber empírico, ligado à experiência imediata, necessário e 
suficiente à sobrevivência, é chamado por este autor de senso comum. 
Trata-se de um saber que vem sendo pesquisado por outros pensadores 
como Agnes Heller, que se dedicou a investigar o pensamento cotidiano, 
cujas principais características descreve:  

– pragmatismo, porque está voltado a resolver questões de ordem 
prática;  

– imediatismo, pois se dedica a resolver problemas do aqui e agora;  

– a-historicidade, não no sentido de não ter sido construído 
historicamente, mas no sentido de que não reconhece as determinações 
históricas mais amplas que o constituíram;  

– fragmentação, falta de coerência interna e acriticidade;  
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– nele é verdadeiro aquilo que dá certo;  

– permanece na aparência dos fenômenos;  

– funciona por analogia e por ultrageneralizações provisórias 
baseadas geralmente no sentimento de confiança. Quando estes se apoiam 
na fé ou na crença, segundo Heller, tem-se a formação de preconceitos, 
fenômenos característicos da vida cotidiana.  

Em suma, o pensamento cotidiano se constitui como necessidade 
básica dos seres humanos e é formado por um conjunto de crenças e opiniões 
a respeito do mundo e de si mesmos, que facilitam sua adaptação imediata. 
O pensamento científico, metódico e rigoroso, embora originário do 
pensamento cotidiano, apresenta características diferentes e até mesmo 
opostas a ele.  

O “desamordaçamento” das classes subalternas  

Diante do quadro de desconsideração e desvalorização da cultura 
popular acima referido, outra diretriz adotada nos trabalhos empreendidos, 
diz respeito às necessidade de se combater o histórico processo de 
“amordaçamento” das classes subalternas, cuja palavra, geralmente 
considerada inadequada e inculta, tem sido cassada.  

Patto, em sua tese de Doutorado, já havia denunciado nas instituições 
escolares, a imposição, do código linguístico culto e, consequentemente, de 
um estilo de pensamento. Criou-se, segundo ela, um verdadeiro “mito de 
deficiência de linguagem” das classes populares, através de várias pesquisas 
realizadas no âmbito das “teorias da carência cultural” (anos 60 e 70), que 
indicavam a existência de deficiências generalizadas nessas classes, entre as 
quais se destacava a deficiência verbal como importante explicação para seu 
insucesso econômico e social.  

Outras investigações, entretanto, evidenciaram que não se trata de 
deficiências, mas de uma linguagem diferente, ou como diz Ecléa Bosi,1 de 
um código que não é restrito, mas conciso, “mistura inextricável de palavra 
e gesto”. E acrescenta ainda que qualquer proposta de compensar a privação 
cultural “leva a atitudes que reificam, ou melhor, condenam à morte os 

                                                 
1 BOSI. E. apud PATTO, M.H.S. Psicologia e Ideologia – uma Introdução Crítica à 
Psicologia Escolar.. São Paulo: Queiroz, 1987 p. 148. 
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objetos e significações da cultura do povo, porque impedem ao sujeito a 
expressão de sua própria classe”.  

Diante disso, a orientação adotada nos trabalhos realizados é de 
buscar conhecer, resgatar e respeitar a linguagem utilizada pelos grupos. 
Para tanto, faz-se necessária uma postura que, em primeiro lugar, reconheça 
o desconhecimento que se tem a respeito da realidade vivida por estas 
classes e, em segundo lugar, de “aprender a olhar e a ouvir”, antes de 
qualquer tentativa de intervenção. Isso tem propiciado o levantamento do 
senso comum dos grupos trabalhados.  

Por outro lado, não se tem deixado de utilizar a linguagem culta, com 
o objetivo não de suprimir o código utilizado pelas classes subalternas, 
incontestavelmente útil e eficaz à sua sobrevivência, mas de introduzir 
gradativamente a linguagem dominante, de modo a instrumentá-las na luta 
pela transformação de suas condições de existência.  

A este respeito, é ilustrativa a fala de P. Freire, na introdução ao livro 
de Leser de Mello quando comenta de forma muito feliz sobre a 
impossibilidade de fazermos uma pedagogia longe das classes populares, 
“... sem conviver com elas, sem nos “banhar” nas águas, nos “córregos” de 
sua cultura, sem perceber criticamente sua linguagem, suas metáforas, sua 
sintaxe. Sem perceber como percebem, como sabem o mundo e como se 
sabem nele, não, obviamente, para ficar parados, imobilizados, 
romanticisticamente aderidos ao nível de seu saber de pura “experiência 
feito”. Pelo contrário, para superá-lo, mas a partir dele”.2 

Nesse sentido, tem-se procurado respeitar o contexto “real” dos 
grupos, seja na escola, seja no posto de saúde, de modo a estimular e respeitar 
a linguagem dos participantes, valorizando suas ideias, concepções e 
experiências, não para ficar presos a eles, mas para estimular sua superação. 

O grupal  

Outra diretriz adotada nos trabalhos que vêm sendo realizados refere-
se ao privilégio aos trabalhos de natureza grupal, não só porque consegue 
atingir uma clientela maior, como também para estimular o 

                                                 
2 FREIRE, P. apud MELLO, S.L. Trabalho e Sobrevivência – Mulheres do Campo e da 
Periferia de São Paulo. São Paulo, Ática, 1988, p. 5. 
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compartilhamento e a solidariedade, pois um dos objetivos que perpassam 
todos estes trabalhos é o Resgate da Cidadania. 

Convém esclarecer que os grupos não são vistos nesta abordagem 
como um somatório de pessoas, mas como um conjunto, sempre em 
movimento, que constrói em função de uma tarefa, histórias únicas e 
singulares. O emprego do referencial grupal utilizado, entretanto, nada tem 
a ver com as tradicionais “dinâmicas de grupo” que, de acordo com Chauí, 
tendem a produzir pelo menos dois efeitos nefastos. “O primeiro deles 
concerne ao fato de que tal dinâmica tende a gerar uma nova e mais sutil 
dependência recíproca”, na medida em que o coordenador parece 
desaparecer, recriando “...no interior do grupo autoridades invisíveis porque 
as relações têm a aparência de serem paritárias, quando não o são.” Ocorre, 
segundo essa autora, o desaparecimento aparente da “... diferença entre 
dirigentes e dirigidos, sob a ilusão da vida em grupo”, Outro efeito seria o 
de criar nos integrantes do grupo a expectativa de ampliar para além do 
espaço grupal, “...a mesma experiência o que, sendo impossível, gera 
frustração permanente, pois o microcosmo artificial criado pela dinâmica de 
grupo não pode transformar-se em macrocosmo social”.3  

Na perspectiva desta autora, o trabalho em grupo pode ser uma 
experiência extremamente rica na medida em que se constituir como um 
trabalho, isto é, em que as relações entre os membros do grupo estiverem 
mediadas por uma tarefa comum, que é exatamente o que une e diferencia 
seus participantes.  

Heller, citada por Patto, também evidencia que a constituição de 
pequenos grupos é um momento importante no processo de desalienação 
dos homens. Não está porém se referindo a quaisquer grupos, mas àqueles 
que “... se indagam ‘porque?’ e ‘como?’, e nos quais se estabelece uma 
relação libertadora”4 e de reflexão.  

Nesse sentido, tem sido experimentadas várias formas de 
coordenação dos grupos temáticos realizados com gestantes e adolescentes, 
no sentido de se colocar como “interlocutora qualificada”, por dispor de 

                                                 
3 CHAUÍ. M. “Ideologia e Educação”. Rev. Educação e Sociedade, Ano II, n. 5, Jan / 1980, 
p. 33 
4 PATTO, M.H.S. A Produção do Fracasso Escolar – Histórias de Submissão e Rebeldia. 
São Paulo: Queiroz, 1990, p.144. 
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conhecimentos mais elaborados. Assume basicamente funções de estimular 
a fala, a participação, a troca e compartilhamento de experiências, bem 
como a capacidade de reflexão dos membros dos grupos, partindo sempre 
do saber que os grupos detêm.  

Tem sido observado que as instituições, em geral, apresentam uma 
tendência homogeneizante e individualista, que tende tanto a massificar 
como a psicologizar os fenômenos, explicando-os com frequência no nível 
da intrasubjetividade.  

Outro aspecto importante é que o que se observa e descobre sobre os 
grupos trabalhados a eles deve ser devolvido, pois lhes pertence. Trata-se, 
portanto, de uma proposta que procura devolver aos membros dos grupos 
seu papel de sujeitos sociais, de agentes da sua própria mudança. Caso isto 
não seja feito, tem-se como forte possibilidade, a manipulação dos grupos, 
extremamente facilitada numa sociedade desigual em que “saber é poder”.  
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