7

EM BUSCA DE UM ENSINO DE PSICOLOGIA SIGNIFICATIVO PARA FUTUROS PROFESSORES
ALMEIDA, Patrícia C. Albieri de - UNICAMP/UNITAU  
AZZI, Roberta Gurgel - UNICAMP  
MERCURI, Elisabeth N. G. Silva - UNICAMP 
PEREIRA, Marli A. Lucas - UNICAMP/UNITAU 
GT: Psicologia da Educação /n.20			
Agência Financiadora: Não contou com financiamento. 

	
Discutir o ensino de Psicologia tem sido um desafio constante em nossa prática como professoras formadoras, e isso motivou a realização do trabalho que ora apresentamos. Assim, o texto que segue está estruturado em três momentos. Primeiramente, uma breve reflexão, que retrata como tem sido compreendida a contribuição da Psicologia na formação docente. Em seguida, os dados e análise de um estudo empírico, e, finalizamos apresentando, com base nos dados e na literatura disponível, uma breve discussão a respeito das perspectivas e desafios da Psicologia para a formação de professores.

Contribuições da Psicologia na formação docente

	Entre seus desafios, a Psicologia trata das questões relativas à aprendizagem e ao desenvolvimento humano, e tem representado, na sua trajetória histórica, fonte importante de conhecimento para os educadores que buscam compreender o fenômeno educativo. E foi como fonte de conhecimento que a Psicologia teve um grande impacto sobre a educação, e tem mantido uma profunda relação com a prática educacional, entretanto nem sempre amistosa. Lima (1990) explica que “[...] esta relação nunca foi harmônica e caracterizou-se, na maior parte das vezes, por ser uma relação assimétrica, na qual a Psicologia tanto assumiu quanto foi considerada portadora de uma autoridade que ultrapassou, evidentemente, os limites de sua competência”. (Op. cit., p.3).
	Segundo a autora, os desajustes entre a Psicologia e a Pedagogia não ocorreram sem razões políticas, tendo a Psicologia, em muitas situações, contribuído para “validar posições ideológicas que serviram à marginalização e ao rotulamento de grande parte das populações em função de etnia, de classe socioeconômica e de grupo cultural”.  (idem, p.3).
	Se os desdobramentos da Psicologia estão intimamente relacionados a momentos históricos, podemos dizer que fazer críticas a Psicologia faz-se necessário, porém é preciso analisar a quais questões a Psicologia se propunha responder, considerando-se as condições históricas e culturais em que o conhecimento foi produzido.
	Larocca (1999) e Guerra (2000) reforçam que a crítica ao psicologismo na educação não pode ser anunciada sem se levar em conta as condições históricas e culturais em que se desenvolveu o conhecimento psicológico.
 Assim, é preciso esclarecer que a relação entre Educação e Psicologia foi consolidada no quadro da ideologia liberal, em que os problemas sociais são pensados como problemas de cultura individual. Nesse contexto, o indivíduo precisa aprender a adaptar-se aos valores e às normas vigentes na sociedade de classes. Sustenta-se a idéia de que a escola tem por função preparar os indivíduos para o desempenho de papéis sociais. 
Como a psicologia emergiu nesse contexto de afirmação do capitalismo sob a influência do liberalismo, muitas de suas produções deram-se a partir da visão liberal de homem, em que o fenômeno psicológico, segundo Bock (2000), é visto de forma abstrata e naturalizante. Como a ênfase está centrada no indivíduo e na individualidade, despreza-se o determinante social.
A naturalização do homem é uma concepção que só serve aos interesses da ideologia dominante e não ajuda a compreende-lo a partir de sua realidade social e cultural. É imprescindível que a Psicologia considere o homem em sua concreticidade, ou seja, como ser histórico que, “através do seu trabalho, transforma a natureza, ao mesmo tempo em que transforma a si mesmo. Nesse movimento, a individualidade é forjada nas relações sociais que o homem estabelece no seio da classe social a que pertence e no momento histórico em que vive”. (GOULART, 1989, p. 38)
O psicologismo na educação, decorrente da perspectiva liberal resultou na perda de prestígio da Psicologia como ciência que fundamenta a educação. As denúncias ao psicologismo na educação estão postas e contextualizadas na literatura disponível desde a década de 80. As produções dos últimos anos têm caminhado no sentido de definir a pluralidade de contribuições que emanam da ciência psicológica para a prática educativa e, mais especificamente, para a formação de professores. Segundo Larocca (1999), “as críticas à perspectiva psicologizadora da pedagogia não podem, de modo algum, subtrair a importância do conhecimento psicológico para a educação” (Op. cit., p. 15).
É na discussão dos limites dessa relação que Larocca (1999) e Guerra (2000) definem as contribuições da Psicologia para a prática educativa. As autoras reforçam a idéia de que, se a elaboração e a realização do fazer pedagógico tiverem como foco o momento histórico e a realidade sociocultural em que se insere a prática, ficará mais fácil compreendermos que a perspectiva de melhoria da educação não passa pela solução psicológica exclusivamente, como também não passa pela solução isolada de outras áreas que lhe são complementares, na compreensão do fenômeno educativo, como Filosofia, Biologia, Sociologia, entre outras.
	É preciso reconhecer que cada área do conhecimento tem limites, para compreender os processos de crescimento e desenvolvimento do ser humano. Dessa forma, relações mais simétricas precisam ser construídas entre as áreas do conhecimento e a Educação.
	Quanto à Psicologia, Larocca (1999) assim se expressa:
O potencial de contribuições da Psicologia da Educação está marcado por duplo aspecto: o primeiro advém de sua condição epistemológica, ou seja, do conhecimento científico que é o conhecimento psicológico. O segundo, do fato de que este conhecimento deve servir à Educação (como prática social multifacetada), colocando-a no centro das análises e definindo, portanto, o seu papel na construção de um projeto social (Op. cit., p. 17).

Ao falar desse duplo aspecto da Psicologia, a autora reforça que a disciplina Psicologia Educacional está a serviço da educação e, portanto, não pode deixar de fortalecer sua episteme e nem pode ignorar sua responsabilidade social.
A necessidade de termos consciência do pluralismo da prática científica é fundamental para evitarmos a ilusão de uma verdade necessária e definitiva. Tratando-se dos conhecimentos psicológicos, essa compreensão torna-se de fato essencial para superarmos o psicologismo na educação.
Bzuneck (1999), ao discutir sobre o status científico da Psicologia Educacional, diz que não é mais preciso provar que a Psicologia Educacional é tão ciência como qualquer outra área da Psicologia. Para ele, a questão que nos atinge e interessa é: “em que sentido ela serve para a prática da sala de aula ou, mais amplamente, para a tarefa educadora do professor na escola?" (Op. cit., p.43).
Tentando responder a essa pergunta, podemos dizer que a contribuição da Psicologia para a prática educativa reside na possibilidade de a primeira oferecer elementos para análise da segunda. A Psicologia, juntamente com a educação e as demais áreas do conhecimento, deve procurar compreender e atuar no locus da prática educativa.
O fazer pedagógico apresenta-se cada vez mais complexo, considerando-se as condições de trabalho do professor, a ausência de projetos e de uma gestão participativa. Tendo em vista que lida com pessoas e situações as mais diversas, o professor necessita de um conjunto de conhecimentos inter-relacionados.
	O processo de construção de conhecimento pelo professor deve visar à transformação das práticas sociais, sendo, portanto, necessário
enfatizar o caráter interessado que deve ter a formação em Psicologia Educacional. Nesse sentido fala-se de uma ‘Psicologia para uma Educação Política’, uma Psicologia que se volte para a educação do homem ‘sujeito’ de sua história e não do homem ‘objeto’ das relações de dominação que se inscrevem na sociedade cindida em classes antagônicas. (LAROCCA, 1999, p. 180)

	Larocca convida-nos a pensar em uma ‘Psicologia para uma Educação Política’, e mostra que é possível organizar as teorizações da Psicologia para servir aos propósitos de articular teoria-prática e conteúdo-forma para qualquer nível de ensino e para a formação inicial e continuada de professores.
A disciplina Psicologia da Educação tem sido tradicionalmente compreendida, em cursos de formação, como fundamento da Educação, ou seja, é tratada como um conjunto de conhecimentos considerados de base para a atuação profissional. Os cursos de Psicologia da Educação, baseados na metáfora tradicional de fundamento, estão sendo debatidos por psicólogos educacionais e educadores como Berliner (1992), Peterson, Dickson & Clark, 1990, Shulman, 1990 e Doyle (1990).
Segundo Bzuneck (1999), uma contribuição efetiva da Psicologia aos cursos de formação de professores seria a de “trabalhar com os melhores autores; com o melhor método de ensino contextualizado; com a mais elevada crença de que podemos formar professores altamente competentes, justamente por haverem desenvolvido uma perspectiva psicológica útil em nossa disciplina” (p.52).
Para Larocca (2002) se compreendermos a psicologia da educação como unidade dialética de ação e reflexão, ultrapassaremos a noção de fundamento teórico nos cursos de formação e deixaremos de vê-la como conhecimento pronto ou como conhecimento a ser dado pelo formador.
	Parece ser consensual que a Psicologia, nos cursos de licenciatura, deve buscar a compreensão do que ocorre nas escolas de ensino fundamental e médio, problematizando sobre quem é o aluno e o que ocorre no cotidiano das escolas. As situações vivenciadas na prática pedagógica precisam ser pensadas e analisadas já na formação inicial, com o objetivo de estabelecer projetos de intervenção nesse tipo de realidade.
Como exemplo dessa possibilidade podemos mencionar o estudo de Pereira (2001), que teve por objetivo analisar o movimento da disciplina Psicologia Educacional Aprendizagem, no que diz respeito à estratégia de ensino utilizada para uma aproximação entre teoria e prática. A Metodologia da problematização adotada como inspiradora da prática docente possibilitou a problematização da realidade pelo licenciando. A estratégia utilizada permitiu o estudo das teorias psicológicas sobre aprendizagem tendo como ponto de partida a realidade observada pelo licenciando. Os resultados dessa investigação demonstram claramente a dimensão teórica-prática que a Psicologia pode ter.
Acreditando nos benefícios que os conhecimentos de Psicologia podem trazer para a formação do professor, é necessário apresentar, à disciplina de Psicologia, que favoreçam a compreensão do fenômeno educativo.
É possível encontrar trabalhos de autores das últimas duas décadas do século XX que discutem sobre o ensino de Psicologia do ponto de vista de pessoas que vivem esse processo. Destacam-se os trabalhos de Larocca (2000), Azzi, Pereira e Batista (2000), Guerra (1999, 2000), Almeida (1999), Mercuri, Batista e Soares (1999) e Branco (1988).
O trabalho de Guerra (1999, 2000) propõe uma discussão acerca das concepções de desenvolvimento e aprendizagem em estudantes de cursos de licenciatura. Para a autora, a Psicologia é uma área que traz contribuições à prática educativa e que pode proporcionar elementos para a melhoria da educação escolar da clientela que apresenta maiores problemas no processo de escolarização, já que sempre esteve relacionada com o processo de atuação do docente, enquanto uma área de conhecimentos cujas teorizações procuraram oferecer subsídios às práticas educativas (Op. cit., p.43). 
O estudo de Almeida (1999) apresenta uma reflexão a respeito da contribuição da Psicologia quanto ao conhecimento que o professor possui sobre o adolescente. O objetivo do trabalho foi investigar a percepção que o professor tem a respeito do adolescente e como descreve e analisa sua atuação junto a este. Para a autora, a “Psicologia, nos cursos de licenciatura, deve buscar a compreensão do que ocorre nas escolas de ensino fundamental e médio, problematizando sobre quem é o aluno-adolescente e o que ocorre no cotidiano das escolas que atendem jovens e adolescentes” (Op. cit., p.38).
Nesse sentido, ela entende que o papel da Psicologia é o de oferecer subsídios para a formação do professor no sentido de contribuir na articulação entre teoria-prática e conteúdo-forma, oferecendo-lhe elementos de análise para a prática pedagógica.
	Mercuri, Batista e Soares (1999) realizaram estudos com egressos dos cursos de licenciatura sobre a análise que estes fazem da contribuição da disciplina Psicologia Educacional-Desenvolvimento, identificando quais seus limites e possibilidades na formação do professor. Os participantes consideraram a formação que receberam como razoavelmente adequada ou pouco adequada, uma vez que não conseguiam relacionar o conteúdo com a realidade educacional e percebiam a desvinculação entre as disciplinas de conteúdo e as disciplinas pedagógicas. As autoras acreditam que é preciso redimensionar as disciplinas de Psicologia no sentido de possibilitar, não somente uma aproximação com a realidade educativa, mas um diálogo com as disciplinas que compõem o processo de formação do docente.
No entender de Branco (1988), a principal maneira de se pensar o ensino de Psicologia para professores é oferecer a eles a possibilidade de enxergar, com as lentes da ciência, o que se passa na situação de ensino-aprendizagem. Entende que o problema não é a decisão sobre trabalhar com uma ou outra teoria, mas a possibilidade de que o conteúdo ensinado aos professores seja capaz de alterar substancialmente o seu modo de percepção da realidade.
	Os professores que trabalham com o ensino de Psicologia devem levar em consideração que os seus alunos trazem crenças, valores, concepções da vida cotidiana, e que esse conhecimento deve ser levado em conta como favorecedor do acesso ao saber científico. As situações de ensino não devem afastar-se da realidade, mas promover discussões sobre o contexto escolar, o que de certa forma pode favorecer a articulação do conhecimento teórico com a prática pedagógica. E, como Guerra (2000) afirma, “a articulação do conhecimento teórico com situações do processo de ensinar e aprender contribue para que a teoria seja ressignificada para a prática” (Op. cit., p.92).
	Quando se trabalha tendo em vista articular os conhecimentos teóricos com a realidade da sala de aula, contribui-se para a formação de professores envolvidos no processo de constituição e desenvolvimento do ser humano. 
	A educação é uma área interdisciplinar e aplicada, que se alimenta de formulações teóricas originárias de várias disciplinas e que se constrói no plano da prática. A Psicologia da Educação representa um eixo importante na formação do professor e, como tal, deve ter consideração especial nesses cursos, a partir das questões educacionais, tornando-as objeto de investigação, analisando-as nas perspectivas dos conteúdos e métodos psicológicos, tendo como ponto principal o retorno ao ponto de partida que é, afinal, a prática educativa.

O estudo realizado

	O estudo foi realizado na atividade de ensino da disciplina Psicologia Educacional Aprendizagem em dois cursos de licenciatura de uma universidade pública paulista. Movidas pela prática desafiadora da formação em Psicologia buscamos desenvolver práticas que tenham como ponto de partida a problematização da prática, propondo estratégias que tornem o conteúdo teórico mais significativo e plural.
	A disciplina foi planejada como o objetivo de proporcionar a aproximação do licenciando com a realidade. Os conteúdos-temas trabalhados diziam respeito aos determinantes do comportamento humano, contextualização de diferentes perspectivas teóricas com relação ao processo de aprendizagem e discussão sobre processos de motivação, disciplina e interação professor-aluno.
	A aproximação do licenciando à prática cotidiana do professor deu-se por meio de entrevistas com professores que atuam no ensino fundamental de 5ª a 8 ª série e no ensino médio. Foi desenvolvido um roteiro de entrevista semi-estruturada, e a realização das entrevistas (totalizaram 48) e a análise dos dados foram orientadas e supervisionadas por nós. 
O objetivo das entrevistas era identificar como os professores percebem as contribuições da Psicologia para a atuação docente e quais fatores ou condições identificam como facilitadoras e dificultadoras da aprendizagem. 
	Os dados das entrevistas foram trabalhos na sala de aula em diferentes momentos, e foram analisados e discutidos a partir dos pressupostos teóricos estudados na disciplina.
	Um recorte desses dados será aqui apresentado pelo fato de retratarem  que o ensino de Psicologia oferecido nos cursos de licenciatura é falho e não é desenvolvido numa perspectiva psicológica útil, que permita 
“ao professor ‘controlar’ uma situação complexa e pensar sobre seus problemas e possibilidades à luz da compreensão do que é aprendizagem humana. Esta vantagem não é um recurso adquirido pelo mero conhecimento sobre conceitos, princípios, e teorias; ela é manifestada quando aquelas idéias são amarradas junto às estruturas coerentes que sugerem quando e como as idéias podem ser utilizadas” (ANDERSON et al., 1995, p. 145, tradução nossa).

O que os professores dizem a respeito das contribuições da Psicologia

Neste grupo de verbalizações, procuramos demonstrar, por meio dos enunciados dos professores, como eles percebem as contribuições da Psicologia para a prática docente. Pudemos constatar quatro conjuntos de respostas. 
O primeiro conjunto de respostas (22,2%) agrega as falas em que os professores identificam que os conhecimentos psicológicos são essenciais para a atividade docente e ajudam a compreender o fenômeno educativo. No entanto, apesar de identificarem que esses conhecimentos são necessários, a maioria dos entrevistados não recorda os conteúdos da Psicologia estudados e não sabem explicar e especificar de que forma esses conhecimentos contribuem para a prática educativa.
No segundo conjunto de respostas (55,5%) agrupamos as verbalizações que indicam que as contribuições da Psicologia residem na produção de conhecimentos de como a aprendizagem é produzida e de como se dá o desenvolvimento humano. Entendem que esses conhecimentos ajudam o professor a compreender o processo ensino-aprendizagem e o comportamento do aluno adolescente característico do estágio do desenvolvimento humano. 
No terceiro conjunto de respostas (22,2%) identificamos verbalizações que relacionam as contribuições do conhecimento psicológico para o trabalho pedagógico com a diversidade, pois, na visão dos professores, a Psicologia oferece subsídios para atuação com as diferenças individuais. Mencionam as diferenças de ritmos de aprendizagem e de comportamento, além dos alunos com necessidades especiais.
No quarto e último conjunto de respostas (48,1%), agrupamos as verbalizações que dizem respeito às relações humanas, ou, melhor dizendo, na visão dos professores entrevistados, as contribuições da Psicologia residem principalmente na possibilidade de compreenderem a dinâmica do relacionamento humano, o que, na visão dos entrevistados, garantiria melhores condições de resolver conflitos de relacionamento. Especificam as relações interpessoais entre os alunos, do professor com os alunos e do professor com os seus pares.
Esses resultados revelam que os professores entrevistados não possuem muita clareza de quais são as efetivas contribuições da Psicologia para a prática docente. Referem-se ao conhecimento psicológico como necessário, porém distante da própria prática. Fica evidente, nas verbalizações, que o uso dos conhecimentos psicológicos se dá numa perspectiva de senso comum e espontaneísmo.
A ênfase dos professores sobre a Psicologia está mais centrada na dimensão das relações, ou seja, percebem na Psicologia a possibilidade de compreender melhor as pessoas e as relações que elas estabelecem entre si. E esse conhecimento, a respeito das relações, não aparece nas falas dos entrevistados como sendo derivados de referenciais teóricos. O professor realiza uma prática baseada no senso comum. Segundo Foresti (1999), “na sala de aula, o professor assume atitudes muito mais por ensaio e erro, uma prática baseada no bom senso, do que uma fundamentação psicológica propriamente dita” (op. cit., p. 82).
	
Os fatores ou condições que os professores identificam como facilitadoras e dificultadoras da aprendizagem.

	Neste grupo de verbalizações, buscamos demonstrar os fatores ou condições que os professores identificam como facilitadoras e dificultadoras da aprendizagem. As verbalizações dos professores indicam que os aspectos facilitadores e dificultadores da aprendizagem estão focados em quatro dimensões. São elas: a instituição, o aluno, a família e a atuação pedagógica do professor.            
Em relação à instituição, a ênfase recai sobre as condições físicas e os recursos didáticos e pedagógicos. Segundo os professores entrevistados, as condições de trabalho disponibilizadas pela escola interferem na qualidade do ensino e, conseqüentemente, podem ser facilitadoras ou dificultadoras da aprendizagem. Afirmam que, quanto mais recursos, maiores são as possibilidades de o professor promover a motivação e o interesse dos alunos, o que consideram fundamental para que a aprendizagem ocorra. É interessante observar que a instituição é indicada de forma acentuada como fator ou condição dificultadora sendo, inclusive, a mais indicada dentre os aspectos dificultadores.
A ênfase sobre os alunos também é maior nos aspectos dificultadores. Os professores mencionam a falta de interesse e desmotivação por parte dos alunos nas atividades propostas. Justificam que o desinteresse tem relações com: a falta de tempo para dedicação aos estudos, drogas, mudanças de valores e, principalmente, ausência de perspectivas para o futuro.
O aspecto e condição que mais facilita a aprendizagem, na percepção dos entrevistados, reside na prática do professor, principalmente, no que se refere às estratégias utilizadas nas aulas, os conteúdos abordados e a capacidade do professor de interagir com alunos. Os professores mencionam que a aprendizagem é facilitada quando o educador promove um ambiente acolhedor e de liberdade, mantendo e cultivando uma relação com os alunos baseada no diálogo, no carinho e no respeito. Enfatizam, ainda, que o professor precisa desenvolver um olhar sensível sobre os alunos, para que possa perceber as causas das dificuldades e, assim, promover intervenções, que podem ser, desde uma simples palavra de incentivo, até uma atuação mais efetiva no processo de elaboração pessoal do aluno. Independentemente do tipo de ajuda, o objetivo seria facilitar a auto-estima e o auto-conceito do educando.
	A família é indicada pelos entrevistados como uma poderosa aliada na promoção da aprendizagem do aluno. Os professores entendem que os alunos que recebem o apoio familiar e o incentivo dos pais são mais motivados e apresentam menos dificuldades no processo de aquisição da aprendizagem.

Perspectivas e desafios da Psicologia para a formação de professores

	Os resultados desse estudo confirmam o que a literatura disponível tem indicado como falho na formação do professor, nos últimos vinte anos: que a Psicologia tem-se configurado como disciplina teórica, descontextualizada e distante da realidade educacional e, ainda, que a Psicologia e as demais disciplinas pedagógicas não estabelecem, entre si, diálogo contínuo e fecundo, numa perspectiva interdisciplinar.
Observa-se, nas verbalizações dos professores duas dimensões importantes: a primeira reside no fato de os professores adotarem uma postura espontaneísta, baseada no senso comum, embora reconheçam a importância da psicologia da educação; e a segunda engloba as dificuldades de uso dos conhecimentos psicológicos numa perspectiva útil.
Os aspectos ou condições que facilitam e dificultam a aprendizagem na perspectiva dos entrevistados, estão relacionadas a temáticas sobre as quais a Psicologia tem o que falar e contribuições a oferecer. No entanto, existe a dificuldade de utilizar os referenciais teóricos da Psicologia na dinâmica da sala de aula, o que é natural e previsível, se levarmos em conta as situações complexas, globais e imprevisíveis que exigem do professor um conjunto de conhecimentos, competências e habilidades que deverão ser utilizadas nas tomadas de decisões. 
De qualquer forma, torna-se inevitável perguntar: o que se ensina de Psicologia aos alunos nos cursos de formação de professores? E como se ensina? Os estudos de Caparroz (1992), Branco (1988), Goulart (1985), Ióris (1993), Montenegro (1987), Urt (1989), que tiveram como foco de investigação a Psicologia na formação do professor, mostram que estamos ensinando uma Psicologia abstrata, fragmentada e superficial, além de não ter pontos de contato com a realidade. 
	Parte da dificuldade para proporcionar uma formação em Psicologia mais adequada e que atenda às necessidades do futuro professor reside nos obstáculos que os professores que lecionam, principalmente nas licenciaturas, encontram para ministrar essa disciplina. Um deles diz respeito ao ‘tempo’, ou seja, normalmente a carga horária destinada à Psicologia Educacional é muito pequena e traz um dilema sobre o que priorizar nos programas de Psicologia. Outro obstáculo é a falta de integração da Psicologia com as demais disciplinas pedagógicas evidenciada pela falta de um projeto pedagógico comum que integre as disciplinas entre si.
	Diante dessas situações adversas em que se coloca o ensino da Psicologia, outra pergunta se faz necessária: o que se pode fazer para superar o psicologismo e favorecer as contribuições da Psicologia para a formação do professor?
	Para responder a esta pergunta é preciso refletir sobre o professor que nós queremos formar, frente à análise das atuais condições e necessidades da escola brasileira, para, posteriormente, procedermos à formulação de diretrizes para a organização e articulação da Psicologia nos cursos de formação de professores. Refletindo nessa perspectiva, entendemos que muitas são as exigências que se fazem presentes, hoje, para a formação do professor, uma vez que, em face das transformações econômicas, políticas, sociais e culturais da sociedade contemporânea, a educação e o ensino têm de reavaliar o papel da escola e dos professores.
	Entendemos que a instituição escolar não pode continuar a existir como mera reprodutora de conhecimentos e transmissora de informações. A sociedade que temos necessita que se articulem soluções para ajudar o aluno “a transformar-se num sujeito pensante, de modo que aprenda a utilizar seu potencial de pensamento por meios cognitivos, habilidades, atitudes, valores” (LIBÂNEO, 1998, p. 30). 
Segundo Libâneo, ao dispormos de práticas de ensino intencionais e sistemáticas podemos promover o ‘ensinar a aprender a pensar’, entendido pelo autor como uma perspectiva crítica dos conteúdos que tem por objetivo fazer com que o aluno apreenda as realidades enfocadas nos conteúdos escolares de forma reflexiva. Entende ele que a escola, mais do que promover a acumulação de conhecimentos, “cria modos e condições de ajudar os alunos a se colocarem ante a realidade para pensá-la e atuar nela, ou seja, um pensar crítico que permita a capacidade de problematizar, aplicando conceitos como forma de apropriação dos objetos de conhecimento a partir de um enfoque totalizante da realidade” (idem, p.37).
	Pensar o papel da escola nesses termos implica a existência de formação que possibilite a constituição de conhecimentos e saberes que garantam, ao futuro professor, condições para o desempenho do seu papel em consonância com as necessidades da escola. É em função dessas exigências em relação à atividade docente que vamos tecer algumas considerações sobre as contribuições da Psicologia na formação de professores.
O conteúdo a ser ensinado nos cursos de Psicologia precisa ser contextualizado, porque é no contexto que se compreende o significado do que foi produzido em um determinado momento. E contextualizar pode significar também um trabalho integrado às demais disciplinas pedagógicas que fazem parte do currículo dos cursos de formação do professor.
Neste sentido, à Psicologia cabe rever seus enfoques, suas ênfases teóricas e metodológicas. No entanto, fica claro que esta revisão não dará resultado, se for feita apenas dentro dos limites disciplinares. É preciso que exista um movimento de troca com outras áreas da ciência e com os licenciandos, ou seja, com os alunos concretos que fazem parte do processo de formação.
	Talvez seja por esse motivo que Libâneo (1985) e Gatti (1995), ao explicarem que estes cursos estão impregnados por manuais mais tradicionais, na sua grande maioria traduzidos de originais antigos, sem revisão de conteúdos e cheios de erros de tradução, fazem uma crítica ao que se ensina de Psicologia, considerando esta Psicologia como abstrata, modeladora, sem pontos de contato com a realidade escolar, faltando construir a ponte entre o modelo explicativo e o concreto vivido, já que este seria o papel do ensino. Mas os professores que ensinam Psicologia da Educação parecem não ter isso como ponto central de preocupação, ou não ter conseguido fazer esta ligação.
Quantas vezes não se ouvem os futuros professores, após um curso em que se apresentou alguma teoria, ou aspectos das teorias da aprendizagem (Piaget, Vygotsky, Ausubel, Skinner e outros) se referirem-se à compreensão relativa aos aspectos da teoria, afirmando que continuam a não saber o que fazer em sala de aula, já que, além da importância de saber como esses teóricos tratam os aspectos psicológicos, é preciso saber o quê , como, e por que fazer, em cada dia letivo, em sua escola, em sua disciplina (GATTI,  1995).
	E é justamente por isso que, para Gatti (1995), esses aspectos não podem ser ignorados pelos professores que ensinam Psicologia nos cursos de licenciatura, uma vez que “com fundamento em teoria e pesquisa, a Psicologia da Educação pode construir uma contribuição importante nesse âmbito, desde que amplie suas perspectivas num movimento transdisciplinar” (Op. cit., p.17).
Para a autora, como para os outros autores mencionados, é clara a importância da relação da Psicologia com as várias áreas do conhecimento. O movimento transdiciplinar proposto por Gatti implica uma interação, dentro dos cursos de licenciatura, entre as várias áreas do conhecimento. Assim, para melhor instrumentalizar a prática docente, o ensino de Psicologia precisa considerar a possibilidade de articulação com os conhecimentos científicos e a inter-relação com as demais áreas do conhecimento no processo de formação.
Nessa perspectiva, a formação do professor não pode ser pensada apenas nos conteúdos que devem fazer parte do currículo, mas também no tratamento que lhes deve ser dado. A relação conteúdo-forma é fundamental para pensarmos a formação do professor, pois, na medida em que é pensada e realizada numa dimensão de causalidade complexa em que um problema prático, tomado como ponto de partida, abre um campo de possíveis resultados, ela nos possibilita pressupor que o futuro professor terá melhores condições de estabelecer novas relações com seus alunos, com a comunidade, com a administração da escola e, ainda, novas relações com o conhecimento. 
	Se o ensino na universidade é baseado na transmissão-assimilação de conteúdos sem estabelecer relação com a realidade, pergunta-se: como o futuro professor poderá realizar uma prática que articule os conteúdos escolares com a realidade e os interesses práticos dos alunos, se ele mesmo não vivenciou um ensino nessa perspectiva? O professor acaba, até por falta de opção, tendo que reproduzir, na sua prática, o que ele teve como referência enquanto aluno. 
	Analisando a questão, nesse sentido, entendemos que boa parte dos conhecimentos necessários à formação do professor deve ser construída em confronto com os problemas propostos nas situações de ensino, tentando promover-se condições para que se estabeleça a relação teoria-prática. Isso exige que o estudo dos conhecimentos psicológicos seja realizado a partir da problematização da realidade, buscando nas teorizações as explicações que possibilitem analisar e discutir as hipóteses de solução para essa realidade. 
	Trabalhar nessa perspectiva é necessário também porque compreendemos que o pensamento do professor é uma construção constante, fruto da interação entre os conhecimentos e as experiências. 
	A respeito da construção do conhecimento pelo professor, Alves (1993) assim se expressa:
a teoria precisa ser permanentemente confrontada com o concreto social/escolar, e este ser olhado a partir da teoria, recuperando-se a unidade dialética teoria-prática. Mas apreender o real exige mais do que o olhar da Filosofia, Sociologia, Psicologia ou Antropologia. Exige a articulação das diferentes áreas do conhecimento na interdisciplinaridade, redefinindo métodos e categorias (Op.cit. p.77).
	
Portanto, a Psicologia Educacional pode contribuir, desde que desenvolva um trabalho que articule teoria-prática, conteúdo-forma, buscando a integração e a inter-relação entre as disciplinas pedagógicas e específicas, para um diálogo que poderia ser desencadeado pelo estudo de problematizações a serem analisadas, refletidas e discutidas a partir de diferentes perspectivas, tendo como eixo articulador a Prática de Ensino.
Entendemos que a Psicologia pode favorecer que o futuro professor ultrapasse o nível do senso comum, na medida em que os conhecimentos teóricos favorecem a compreensão do fenômeno da educação em diferentes dimensões, como a psicológica, a social, a antropológica, a biológica, a política etc. Além disso, esses conhecimentos devem ser apreendidos em situações que propiciem problematização, investigação, reflexão, invenção, criatividade, que possibilitem a transformação de crenças e representem a complexidade da situação de ensino.
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