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Psicologia, educação e novas ecologias cognitivas  

Cleci Maraschin*  

Conexões: as boas novas  

A interlocução entre psicologia e educação já produziu uma história. 
É possível identificar demandas à psicologia por parte da educação e, 
reciprocamente, interesses em incidir sobre a educação por parte da 
psicologia. Pode-se mesmo dizer que a Educação tem se constituído em um 
dos principais campos de visibilidade do saber psicológico.  

Uma análise sociogenética da interação entre Psicologia e Educação 
pode tomar como ponto de partida, ou como uma espécie de discurso 
fundante, o pensamento pedagógico do filósofo alemão Herbart (1776-
1841). Herbart é considerado como um dos pensadores mais influentes da 
teoria educacional do século XIX (Coll1; Guirardelli2). No marco do que 
pode ser ainda definido como uma psicologia filosófica, Herbart postulava 
que a filosofia moral deveria indicar os objetivos da pedagogia, enquanto a 
psicologia deveria proporcionar os meios necessários para alcançá-los. 
Segundo o autor, o desenvolvimento do caráter podia ser dividido em três 
estágios escalonados: 1) sensação e percepção; 2) memória e imaginação e 
3) julgamentos e conceitos universais; aos quais corresponderiam os passos 
formais do ensino. A instrução, prática por excelência da educação, deveria 
possibilitar a formação do caráter e da mente. O estreito vínculo entre os 
passos da instrução e as características do desenvolvimento do caráter, 
estabeleceriam um padrão interativo entre a psicologia e a educação que 
tem perdurado até o presente: o trabalho educacional deveria ser adaptado à 
“natureza” psíquica do educando.  

O nascimento da chamada psicologia científica produziu um 
incremento na expectativa das contribuições da psicologia em relação à 
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educação. Ampliou-se a esperança de que a psicologia proporcionaria uma 
base científica na abordagem e solução dos problemas da educação. 
Thorndike (1874-1949) insistia em fundamentar as propostas educacionais 
nos resultados da pesquisa psicológica de caráter experimental. Note-se um 
fortalecimento do paradigma hebertiano: a psicologia agora poderia almejar 
a oferecer as bases científicas para a arte de educar. O desenvolvimento de 
pesquisas e estudos no campo da jovem psicologia possibilitou definir 
alguns núcleos de significativa aplicação no campo educacional: a 
psicologia da criança; o estudo da medida e das diferenças individuais e as 
teorias da aprendizagem.  

No âmbito da psicologia da criança pode-se citar o trabalho de 
Claparéde (1873-1940). Em 1912 é fundado, por ele e outros pesquisadores, 
o Instituto Jean-Jacques Rousseau, que se propõe realizar estudos de 
psicologia aplicado à educação. Esse Instituto, em cujo nome homenageia 
toda uma corrente do naturalismo, posteriormente, se transformará na 
Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de 
Genebra. Nesse quadro institucional será desenvolvida a psicologia genética 
de Piaget (1896-1980), que tem sido a base do construtivismo pedagógico 
dos nossos dias.  

A psicologia funcional de James (1842-1920), Dewey (1859-1952) 
servirá de guia para os movimentos de renovação pedagógica denominados 
de educação progressiva, educação ativa ou escola nova, mas apesar disso 
mantém-se a relação: a psicologia como fornecedora de subsídios à 
educação. A organização sistemática dos resultados das pesquisas 
psicológicas dão condições de possibilidade para a organização das 
primeiras teorias da aprendizagem.  

Uma terceira frente de pesquisa psicológica com grandes 
repercussões educativas advém do trabalho de Binet (1857-1911), que 
resulta na primeira versão da escala métrica de inteligência Binet-Simon, 
em 1905. Na década de 20 os testes coletivos de inteligência e de 
rendimento passam a ser utilizados na prática escolar.  

Contemporaneamente ao desenvolvimento da psicologia cientifica, os 
primeiros escritos de Freud (1856-1939) compartilham do mesmo 
entusiasmo racionalista, ao depositar expectativas na função profilática da 
educação em relação à diminuição de incidência da neurose. Embora, como 
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bem o demonstra Millot,3 Freud tenha, ao final de sua obra, reformulado 
suas primeiras posições em relação ao papel da educação, ainda perduram 
no discurso educativo algumas de suas primeiras teses. A ideia principal, 
advogada por Freud na época, consistia que a educação poderia ser 
responsabilizada diretamente pelo aparecimento das neuroses, uma vez que 
se consistia em uma das principais instituições sociais provocadora da 
internalização das interdições morais pelas quais se assegura a repressão da 
sexualidade e o advento da própria civilização. A repressão da sexualidade 
não se restringia somente ao âmbito sexual mas implicava também uma 
restrição ou empobrecimento intelectual. Assim, a tarefa do educador 
consistiria na realização de uma espécie de cálculo utilitarista entre o menor 
sacrifício do prazer compatível com as necessidades da vida social.  

No Brasil, coube a Lourenço Filho (1897-1970) e Anísio Teixeira 
(1900-1971) o papel de principais divulgadores das boas novas: a fase de 
confusa mistura entre problemas de ordem metafísica e de natureza 
cientifica parece agora superada, propagava Lourenço Filho em meados 
dos anos 20 (apud Carvalho4).  

Carvalho (op.cit.) reconstrói alguns nós significativos da rede 
brasileira de interlocução entre a psicologia e a educação, no princípio do 
século. Rede essa reveladora do próprio processo de diferenciação da 
psicologia enquanto ciência e profissão. O discurso psicológico no Brasil 
aparece inscrito no discurso médico e educacional. As faculdades de 
medicina do Rio de Janeiro e da Bahia são as precursoras na difusão das 
ideias psicológicas no país. Alguns dados resgatados pela autora citada, 
evidenciam a influência das pesquisas médicas no campo educacional. 
Exemplo disso é o trabalho de Durval Marcondes, que em 1938 chefia, em 
São Paulo, a primeira clínica de orientação infantil, fruto das ações do 
Serviço de Inspeção Médico-Escolar. Já Rio de Janeiro, Custavo Riedel cria 
em 1922 a Liga Brasileira de Higiene Mental com propósitos semelhantes. 
No campo educacional, a psicologia é difundida principalmente pela 
constituição dos Laboratórios de Psicologia em instituições como hospitais, 

                                                 
3 MILLOT. Catherine. Freud Anti-pedagogo. Rio de Janeiro, J. Zahar, 1987. 
4 CARVALHO, Diana Carvalho de. Pedagogia X Psicologia; outros olhares sobre uma 
antiga relação. São Paulo, 1995. Projeto de Pesquisa apresentado ao Programa de Pós-
Graduação em Educação-História e Filosofia da Educação, Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo. p.13. 

202 
 

clínicas psiquiátricas, escolas, etc. Dois deles são citados como os mais 
significativos. O Laboratório de Psicologia Pedagógica no Pedagogium, 
criado em 1890, no Rio de Janeiro, cujos resultados principais foram 
divulgados através da revista Educação e Pediatria. O Laboratório de 
Pedagogia Experimental da Escola Normal de São Paulo, inaugurado em 
1914, por Ugo Pizzoli, psicólogo experimental italiano, que publicou seus 
trabalhos num volume chamado Psycologia Experimental. Cabe também 
destacar a Escola Normal de Piracicaba, que inicia em 1927 as experiências 
com o teste ABC, com uma proposta de homogeneização das classes a 
partir de maturidade para a leitura.  

A turbulência  

Ao longo da década de 50, a consolidação das escolas psicológicas, a 
diferenciação de seus objetos de pesquisa, produzem múltiplos resultados e 
por vezes contraditórios, dificultando a integração com a educação. Começa 
a existir um diálogo plural, são psicologias e educações. Teorias 
psicológicas específicas dialogam com projetos educacionais também mais 
específicos. Os próprios psicólogos começaram a questionar as reais 
contribuições da psicologia à educação no sentido de que conhecer os 
conceitos das teorias psicológicas não parece garantia para a modificação 
da prática pedagógica do professor e, algumas vezes, nem da ótica frente 
ao processo ensino-apreendizagem (Carvalho, op.cit. p.2).  

No Brasil, a criação dos primeiros cursos de Psicologia e a legalização 
da profissão contribuíram para uma maior diferenciação dos campos. 

Aliado a isso, por sua vez, a educação descobre novos discursos, já 
que a psicologia não esgota a problemática educacional: a sociologia da 
educação, a tecnologia educacional, a educação comparada, a economia da 
educação, o planejamento educacional, (Coll, op.cit.) e, mais recentemente, 
os estudos culturalistas. A ascensão dos teóricos crítico-reprodutivistas no 
campo educacional põe em cheque a alta expectativa que a teoria e a prática 
educacional endereçavam à psicologia, destacando seu caráter normativo. 
Ainda hoje, perdura no discurso da sociologia da educação a acepção: 
psicologização da educação que, partindo dessa relação histórica, tem 
adjetivado, como em uma super-generalização, toda reflexão não crítica ou 
individualizante da educação. Frente a essas problemáticas, muitos 
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psicólogos ou deixaram de lado a discussão educacional ou indiferenciam-
se como educadores, em geral. Isso abriu espaço, em meu entendimento, a 
ascensão de uma linha psicopedagógica clínica, praticada principalmente 
por pedagogos.  

Psicologia, educação e novas ecologias cognitivas  

Gostaria de finalizar incrementando ainda mais a turbulência entre 
psicologia e educação, ao tomar a ideia de ecologia da mente que começou a 
ser esboçada por Gregory Bateson (1904-1980). Bateson revoluciona os 
conceitos interacionistas da relação entre sujeito e objeto de conhecimento. 
Para o autor, se a unidade das trocas energéticas com o ambiente pode ser 
demarcada em termos de um “dentro” e um “fora” pelo limite da membrana, 
no caso da célula; pela pele, no caso do indivíduo; pela espécie, no caso 
populacional, etc., essa mesma unidade não pode ser demarcada de igual 
modo quando se trata das trocas de informação e de comunicação. Nessas, a 
unidade deve ser caracterizada, como a via da interação. Em termos 
informacionais, não existe, portanto, um dentro e um fora, mas sim conexões, 
redes, acessos, etc. Fazem parte dessa via, as redes neurais, o sistema 
perceptivo, as instituições sociais, as tecnologias da inteligência (Lévy5) etc.  

Em que medida o deslocamento da unidade do indivíduo para a via 
produz efeitos na interlocução entre psicologia e educação? Em primeiro 
lugar o impacto dos novos meios de comunicação e de informação modifica 
substancialmente a via de interação. Podemos pensar que a interação entre 
psicologia e educação analisada anteriormente, se manteve em uma mesma 
ecologia cognitiva: a escola concebida como uma tecnologia substantiva nas 
formas de aprender, de socializar, baseada prioritariamente, no texto escrito, 
na transmissão oral, na memorização e na comunicação unidirecional. 
Embora outras instituições tenham sido lembradas em sua função pedagógica, 
tal como a religião e o trabalho, é sem dúvida na escola que reside a força da 
via, a partir da revolução industrial.  

O crescente processo de informatização social vem, gradativamente, 
deslocando da escola para as novas tecnologias da comunicação e da 
informação a possibilidade de acesso às informações. Essa mudança 
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ecológica caracterizada nas transformações das vias informacionais e 
comunicacionais implica: a) uma nova conceituação do espaço escolar; e b) 
na extensão do conceito de educação para além do espaço da sala de aula, isto 
é, das instituições formais de ensino. Pode-se pensar no deslocamento da 
ênfase pedagógica escolar à mídia. Existem estudos que detectam as funções 
pedagógicas dos novos meios de comunicação e de informação (Fischer6).  

A interlocução entre psicologia e educação, se vê perpassada por esse 
deslocamento. Poderíamos então indagar sobre o futuro desta interação. A 
psicologia pode trazer uma contribuição significativa à educação no estudo 
das novas formas de aprender e de pensar com a massificação dos processos 
tecnológicos de informação. Além disso, pode participar do trabalho de 
resignificação do espaço escolar. Nesse intuito faz-se necessário estabelecer 
algumas diferenciações. Uma primeira diferenciação importante é entre a 
informação e o conhecimento. A informação está relacionada com a marca 
significante. São os dados, os fatos. É constituída de unidades designadas sob 
a forma de bits. A informação não tem em si uma estrutura, é potencial. Já o 
conhecimento é a própria capacidade de integração, de combinação das 
informações. O conhecimento é o organizador das informações. Edgar 
Morin7 nos diz:  

damo-nos conta de que o pensamento mutilante, isto é, o pensamento 
que se engana, não porque não tem informação suficiente mas porque 
não é capaz de ordenar as informações e os saberes, é um 
pensamento que conduz a ações mutilantes ([19--], p.14).  

O papel da escola, do professor não seria tanto o de divulgar as 
informações, já que para isso dispomos de outros meios com eficiência 
superior, mas sim o de possibilitar o conhecimento. A escola da informação 
deve dar lugar à escola do conhecimento, sob pena de sucumbir. Não existiria 
a necessidade de uma competição com os novos recursos da informação, mas 
sim a descoberta, a construção de modos criativos de conhecimento usando as 
múltiplas e variadas modalidades de informação já disponíveis. 
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