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RESUMO 

 

Esta pesquisa foi edificada com o objetivo principal de realizar uma revisão bibliográfica 

sobre a construção histórica dos saberes na educação brasileira, através do olhar da Psicologia 

Social. Como metodologia, utilizou-se a leitura e síntese de artigos, livros, revistas e dissertações, 

configurando-se numa revisão bibliográfica de caráter narrativo. Através da compreensão e 

reflexão de diversos autores da área da Educação e Psicologia, percebeu-se marcos importantes na 

história brasileira que contribuíram para o processo evolutivo da produção dos saberes, dentre eles 

a dualização e exclusão do ensino no Brasil imperial, presente até os dias de hoje; o positivismo 

na educação, promovendo as ciências naturais como uma forma de solução para os problemas 

sociais e, ao mesmo tempo, como a única forma de conhecimento; o movimento Escolanovismo, 

apresentando o aluno como o centro da educação e o professor como estimulador e orientador da 

aprendizagem; por último, a inserção da Psicologia na educação, fazendo com que o educando seja 

visto como agente de sua própria história, do seu conhecimento e aprendizado. A Psicologia Social 

e educação caminham juntas, construindo e refletindo sobre como o ser eternamente em construção 

se desenvolve, vive e produz os saberes necessários à sua vivência e sobrevivência.  

 

Palavras-chave: Psicologia, educação, produção de saberes. 
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INTRODUÇÃO 

 

De acordo com Ferreira (2004), o conceito de processo educacional pode ser entendido como 

a aquisição de conhecimentos e experiências construtivas para o desenvolvimento cognitivo, social 

e físico do sujeito, juntamente com os métodos que favoreçam tal processo. Conforme Cardoso, 

Cardoso e Cardoso (2013, p. 01) “durante muito tempo, os saberes e as experiências dos educadores 

eram perdidas entre as quatro paredes de uma sala de aula ou imortalizadas pelas pesquisas de 

estudiosos da educação”. De uma forma tradicional, o conhecimento era transmitido aos alunos 

dentro do cenário das escolas e, portanto, vistos como um quadro branco, absorvedores do 

conhecimento, transformando-se em sujeitos passivos na sua aprendizagem. Como nos mostra 

Férnandez (1998), a forma tradicional de ensino é baseada na modalidade de professor como o 

agente do saber, aquele que detém o conhecimento e é o responsável pela transmissão dos 

conteúdos; aqui o aluno é um receptor passivo, apenas retendo e reproduzindo as informações 

ministradas pelo docente. 

Atualmente, o processo educacional está em um período de transição e ruptura dos moldes 

tradicionais, das concepções passivas desenvolvidas nas instituições de ensino.  A Psicologia 

Sócio-histórica, representada, sobretudo, por Vygotsky, enuncia o homem como um ser histórico, 

social e culturalmente inserido, em que “a dimensão social, interpessoal e cultural ganha 

importância e fundamento na construção do sujeito psicológico” (ALENCAR; FRANCISCHINI, 

2016, p. 39). Nesses moldes, o processo educacional solidifica-se a partir das interações sociais do 

cotidiano do sujeito e nas suas práticas sociais, que transpassam as instituições e os meios de 

comunicação, na qual professor e aluno devem ser agentes de transformação social e não somente 

os únicos envolvidos na educação. 

De acordo com Lucci (2006, p. 05) “o homem é um ser histórico-social” e se determina a 

partir de suas interações sociais, por meio da relação com o outro e por ela própria. Portanto, a 

junção dos fatores externos e internos – escola e comunidade – podem contribuir e interferir no 

desenvolvimento e aprendizado do sujeito.  
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Como objetivo principal deste trabalho, almeja-se realizar uma revisão bibliográfica sobre a 

construção histórica dos saberes na educação brasileira, através do olhar da Psicologia Social. Para 

isso, utilizou-se da leitura e síntese de artigos, livros, revistas e dissertações, configurando-se em 

uma revisão bibliográfica de caráter narrativo, que consiste em uma “forma de pesquisa que se 

utiliza de fontes de informações bibliográficas ou eletrônicas para obtenção de resultados de 

pesquisas de outros autores, com o objetivo de fundamentar teoricamente um determinado 

objetivo” (ROTHER, 2007, p. 01). A bibliografia foi coletada no acervo particular dos autores e 

orientadora deste projeto, bibliotecas virtuais, tais como Google Acadêmico e Scielo, e Biblioteca 

da Faculdade Maurício de Nassau. Como descritores desta pesquisa, recorremos às seguintes 

palavras: História da educação; Educação Brasileira; Psicologia e educação; Psicologia Social; 

Psicologia e aprendizagem; Paulo Freire. 

Como objetivos secundários desta pesquisa, pretende-se expor a transição do processo 

educacional e a sua ruptura junto aos moldes tradicionais de ensino; debater sobre a importância 

dos saberes construídos fora dos muros da escola e como estes dialogam com a educação formal; 

discutir a importância das relações entre educador e educando para a construção do conhecimento 

e apresentar a contribuição da Psicologia Social para a educação. 

 

COMO TUDO COMEÇOU 

 

A educação no Brasil começou a ser construída a partir da chegada dos portugueses à recém 

“descoberta” colônia, no ano de 1500. A partir de 1530, os portugueses iniciaram o processo de 

ocupação através das capitanias hereditárias e “Para esse novo projeto, trouxeram religiosos com 

o objetivo de converter os selvagens, como chamavam os nativos, e, imprimir neles o selo cristão 

através do batismo” (ALVES, 2009; p. 06). Como nos mostram Rossi, Rodrigues e Neves (2009) 

e Alves (2009), os jesuítas foram os principais responsáveis pela educação no Brasil por duzentos 

e dez anos, até sua expulsão em 1759, pelo Marquês de Pombal. 

A Companhia de Jesus foi uma ordem religiosa, especialmente fundada com o objetivo de 

frear o crescimento do protestantismo. O fundador foi Iñigo López de Oñaz y Loyola, que ficou 

conhecido por Inácio de Loyola. De acordo com Freitas e Leite (2016), os jesuítas iniciaram seus 

trabalhos na Colônia através da pregação da fé católica e o trabalho educativo junto aos indígenas. 

Além de querer livrar as pessoas da ameaça do protestantismo que se alastrava pela Europa, os 

jesuítas almejavam a formação do homem perfeito, do bom cristão, mas infelizmente não se 

preocupavam com a conscientização de seus alunos através da educação. 

As instituições de ensino ministrado pelos jesuítas eram mantidas pela iniciativa privada e 

pelos interesses da coroa portuguesa. Os jesuítas desenvolveram um ensino dual, prático e utilitário 
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em escolas de ensino básico para índios e para os filhos dos trabalhadores rurais; o ensino posterior 

do colegial para jovens preparavam os filhos da elite agrária para dar continuidade aos estudos na 

Europa. Assim, os filhos da elite, através desses estudos, poderiam exercer uma função política na 

colônia (AKKARI et al., 2011). A fundação das escolas de ensino básico para os filhos dos peões 

e os colégios para os filhos da elite agrária inicializou o dualismo na educação, consequentemente, 

refletindo no duplo sistema de ensino atual: escola pública x escolar particular (AKKARI et al., 

2011). 

De acordo com Alves (2009), após a expulsão dos Jesuítas a educação no Brasil entrou em 

nova fase, que ficou conhecida como Reforma Pombalina. O objetivo do Marquês de Pombal era 

“formar o nobre negociante, simplificar e abreviar os estudos, encaminhando maior número aos 

cursos superiores” (p.29), aprimorando a língua portuguesa, diversificando o conteúdo, incluindo 

disciplinas de natureza cientifica e tornando-os mais práticos possíveis. 

Com a expulsão dos jesuítas da colônia, houve a tentativa de introduzir as ideias iluministas, 

saindo do feudalismo e entrando no sistema capitalista. Com isso, a educação ficou por um tempo 

sem o ensino básico para os filhos da população menos favorecida. No entanto, a educação para os 

filhos da classe dominante continuou a acontecer, sendo eles preparados para entrar em 

universidades portuguesas e francesas (AKKARI et al., 2011). 

Entre o final do século XV até o início do século XVI, a sociedade estava organizada por 

categorias estamentais, ligada às classes sociais que dominavam a época, como o clero, a nobreza 

e o povo. A igreja tinha o poder, o clero exercia influencia sobre a sociedade e a educação era 

restrita à classe dominante do alto clero e a cargos administrativos junto à Coroa (ARAÚJO; 

BARROS, 2016).  

Segundo Braudel (1979 apud Araujo; Barros 2016), a sociedade era marcada por 

desigualdades na escolaridade, riqueza e poder. E aos que detinham o privilégio, cabia o controle 

governamental, administrar e decidir o melhor para a população. A educação se dava de modo 

exclusivo aos nascidos filhos das elites e com exceção aos que queriam dedicar-se à vida religiosa. 

As pessoas que não tinham riqueza, como os filhos dos trabalhadores, tinham que pagar a mestres 

especialistas se quisessem ter acesso ao ensino e serem instruídos.     

Na segunda metade do século XVII, o processo educacional ocorreu de forma lenta e 

gradativa na sociedade, com a participação de uma classe social intermediária que ficou entre a 

massa de escravos e as elites. Essa camada intermediária como os pequenos proprietários rurais e 

urbanos, comerciantes e artesãos tinha a educação como uma forma de obter poder e 

reconhecimento na sociedade (FERREIRA, 2010).  

Após a chegada da corte portuguesa ao Brasil a educação no período imperial foi dividida 

entre o ensino primário e secundário. O primário se concentrava no ensino do 1º grau, contendo 
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conhecimentos básicos como ler e escrever, os princípios da aritmética, além de conhecimentos 

morais, físicos e econômicos. Os professores utilizavam o método Lancaster, que preconizava o 

ensino por decúrias. Esse método consistia na utilização de monitores (decurião) que 

acompanhavam a turma (decúria), considerados os alunos mais adiantados como auxiliares do 

professor. Segundo Peres (2010), o ensino público secundário era supervisionado diretamente pela 

Corte. O Colégio de Pedro II era baseado no ensino ministrado nos seminários episcopais de 

Portugal e quem frequentava era a aristocracia, com foco na principal finalidade de formar as elites. 

É possível perceber uma consequência marcante desse período histórico na oficialização do 

sistema dual de ensino, claramente excludente e com modelos diferenciados perante a aristocracia 

e a plebe.  

Em seguida, iniciou-se o período republicano brasileiro, originado de um golpe militar no 

ano de 1889, ancorado por três setores da sociedade brasileira: Exército, cafeicultores e intelectuais 

da sociedade. De acordo com Ghiraldelli (1990), a educação passou por um processo de 

enfraquecimento, pois os olhos do país estavam voltados, principalmente, ao interesse do 

“comércio do café e a manutenção do poder através de mecanismos eleitorais pouco democráticos” 

(p. 17). A posteriori, já no início da década de 1920, o espírito de “republicanização da República” 

(GHIRALDELLI, 1990, p. 17) advindo da Primeira Guerra Mundial (1914-1918), somado ao alto 

índice de analfabetismo no país foram os principais fatores para que o Brasil olhasse para a 

educação como um “instrumento político” (GHIRALDELLI, 1990, p. 18), pois não era permitido 

o voto de analfabetos. 

A reconstrução educacional no Brasil se iniciou com a chegada e fortalecimento do 

positivismo durante os primeiros anos da República. Tal conhecimento se expandiu em diversas 

áreas, entre elas a imprensa, parlamento, escolas e na academia.  Na área educacional, através do 

ministro da Instrução Pública, Correios e Telégrafos, Benjamim Constant, foi idealizada uma 

reforma pedagógica em busca de novos conteúdos nas escolas seguindo as ideias de Auguste 

Comte. Nela, o processo educacional no período positivista deveria “centrar-se na melhoria da 

ética humana” (SILVA, 2004 p.11). Nessa época, os positivistas defendiam uma reforma social e 

política, através de um novo conteúdo elaborado, em que a formação moral e ética fossem 

ensinadas às pessoas desde a sua infância, valorizando o papel da mulher como a primeira 

educadora. Essa ideologia pensava em uma escola livre e laica (isenta de caráter religioso). 

O positivismo foi um movimento de pensamento filosófico, sociológico e político que 

começou na Europa entre o século XIX e XX. De acordo com Silvino (2007), esse movimento tem 

as ciências naturais como uma forma de solução para os problemas sociais e, ao mesmo tempo, 

como a única forma de conhecimento. Auguste Comte, o principal pensador dessa ideologia, 

contribuiu para o desenvolvimento da sociedade se baseando na ideia de que poderia observar e 

quantificar os processos sociais através de experimentos. Segundo Faustino e Gasparin (2001), o 
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positivismo trouxe a ciência na tentativa de entender e explicar os fenômenos da natureza por meio 

de métodos objetivos e instrumentos eficazes, a fim de torna-la a única forma de produção de 

conhecimento para a vida do sujeito.  

De acordo com Silva (2004), a educação no período positivista tinha o dever de auxiliar na 

“formação de novos hábitos, da mente, caráter e de padrões orais” (p.14), partindo de um princípio 

em que a família e a escola eram instituições que podiam garantir a estabilidade social e política 

do país, conseguindo assim diminuir problemas como a desigualdade social e econômica entre as 

classes sociais. Em uma definição do qual seria o objetivo da escola, pode-se mencionar “formar 

um povo com aptidão para governar-se e gosto pelo exercício da liberdade” (CORSETTI, 2008, 

p.60).  

Assim, a produção do saber é vista de forma política, remetendo a uma consciência nacional 

e fazendo com que cada indivíduo tenha o entendimento e a importância do seu papel na sociedade, 

constituindo a ordem e o progresso. No século XIX, através das ciências humanas, o nível político 

e cultural deixava uma crença na possibilidade de uma sociedade igualitária, em que o sujeito como 

ser social, principalmente a classe do proletariado, pudesse conquistar seu espaço, já que a 

burguesia sempre estava à frente na acumulação da riqueza. Patto (2015, p.45) traz, então, a ideia 

de que “o progresso da humanidade seria por meio do conhecimento humano, através da 

racionalidade, riqueza e no controle da natureza”, como também pela adesão às ideias iluministas 

para um progresso na produção e no comércio, baseadas na racionalidade econômica e cientifica.    

A educação baseada nos moldes científicos se dava de forma que as disciplinas eram 

transmitidas, assimiladas, não discutidas, debatidas e modificadas através de novos instrumentos 

ou novas formas de conhecimento (FAUSTINO; GASPARIN, 2001). Esse modo de ensino que 

utiliza a prática cientificista como forma de aprendizagem não se mostra tão eficaz para a realidade 

escolar da atualidade, pois não se pode generalizar ou limitar uma única forma de obtenção do 

conhecimento, como também não é possível se abster da realidade do sujeito em meio social. Cada 

indivíduo aprende e interpreta as informações de maneiras diferentes, como também cada sujeito 

tem suas potencialidades e habilidades que podem ser estimuladas de diversas modalidades. 

Com isso, a presença do positivismo no Brasil contribuiu para o surgimento de uma nova 

organização política com uma cultura autoritária, afetando o campo educacional, moral e o modo 

de ser cidadão. A educação proposta por Comte era baseada em um ensino utilitarista, e no saber 

prático e empírico, no entanto, quando esse saber é imposto para a sociedade de modo que faz o 

indivíduo pensar que é o único instrumento de sabedoria, isso contribui para o que chamamos de 

violência cultural (SILVA, 2004).   

De acordo com Viana (2002, p.121), podemos entender o conceito de violência simbólica ou 

cultural como uma “imposição de significações e sua simultânea legitimação que é a cultura de um 
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grupo ou classe social”. Esse tipo de violência é notória quando o positivismo impõe e exalta a 

ciência como o único e verdadeiro conhecimento para a população, principalmente a classe social 

dominante da época, a burguesia. A violência é gerada pela relação social que impõe ao grupo sem 

permissão ou consentimento, através de ideias e valores da cultura, diminuindo assim a capacidade 

do indivíduo de buscar algo novo.  

Bourdieu e Passeron (1992) explicam que o processo que leva à perpetuação da violência 

simbólica nas escolas é a forma como é transmitido o ensino, o conteúdo programático aos alunos 

e o comportamento dos educadores frente aos mesmos, ou seja, a ação pedagógica contribui para 

a expansão dessa violência.  Estes autores relatam que “a ação pedagógica é uma violência 

simbólica, no sentido em que o ensino é delimitado objetivamente e é implicado na imposição das 

significações pela seleção e exclusão” (p. 23), que é dita como forma de reprodução da ação 

pedagógica, sendo a seleção arbitrária de um grupo uma propagação do arbitrário cultural, em que 

os métodos delimitados e impostos no ensino dissimulam a significação do social da ação 

pedagógica, como também geram um comportamento de autoridade definida pelo grupo.  

Esse tipo de violência é vista nas escolas através da imposição ao currículo pedagógico, na 

relação professor-aluno, nos programas educacionais e livros, concretizada nos conteúdos, 

métodos de trabalho e avaliação. A violência cultural tem o objetivo de reproduzir o saber da 

instituição e as relações de produção capitalistas, apresentando de forma a pensar na produção de 

modo mecânico, tradicional, objetivo e sem possibilidades de mudanças (VIANA, 2002). No 

entanto, a manutenção desse tipo de violência é importante para a disseminação da cultura imposta 

e rege consequentemente a uma sociedade normatizada.  

Especialmente nas escolas públicas é notória a presença de desigualdades sociais e culturais. 

Nesse contexto, a violência simbólica surge quando a escola valoriza e exige dos alunos certas 

habilidades e competências que são desigualmente distribuídas entre as classes sociais, e o ensino 

é transmitido de forma padrão para todos, sem distinção entre ambos. A violência e as suas diversas 

formas de manifestação atingem as escolas de modo geral, gerando uma crise na educação e 

retroalimentando o fracasso escolar em meio às atitudes dos professores em seus métodos de ensino 

exigentes e tradicionais diante de cada aluno, o que fortalece a ideia de trabalho somente com as 

competências necessárias para a aprovação, não pensando na qualidade, mas sim na quantidade de 

aprovações que a escola consegue obter (VIANA, 2002), empobrecendo a produção de saberes. 

 

AS NOVAS FORMAS DE APRENDER 

 

Como discutido anteriormente, desde o império já havia a criação de escolas gratuitas. No 

entanto, a partir do período Republicano foi ampliado o sentido de escola para todos. A 
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implantação de escolas públicas foi desenvolvida por governos de estados e municípios e destinado 

às populações rurais e urbanas do país. Este foi um processo que mobilizou integralmente a nação 

por uma educação universalizada (BRANDÃO, 1984).  

A escolarização é um direito de todos e precisa ser acompanhado pelas políticas públicas para 

garantir a educação às crianças, jovens e adultos, para assim garantir também o acesso ao ensino 

médio e superior. A escola é considerada uma instituição socialmente elaborada e um espaço que 

reproduz as desigualdades sociais e possibilidades que sejam democráticas. A escola é produzida 

pela legitimação do conhecimento e as vontades de uma educação de qualidade, para que os valores 

e as práticas sejam transmitidos através do dialogo nesse espaço, constituído pela diversidade de 

sujeitos (ESTEBAN, 2007). O ato de ensinar, aprender e produzir saberes são necessários para o 

sujeito em meio à sociedade, pois é através de situações ou lugares como a escola, trabalho e a 

convivência entre os seres que se cria uma rede de informações e formação do sujeito (BRANDÃO, 

1984).     

No Brasil, após a Primeira Grande Guerra (1914-1918), a escola passou a ser incorporada 

pelas elites com o discurso de ordem social e econômica. O Escolanovismo veio na tentativa de 

construir uma sociedade moderna, autônoma e diferenciada, em que o aprendizado do tempo de 

guerra fosse modificado, e assim, fazer com o que a educação fosse renovada e redefinida em seus 

princípios e baseada na ciência (CARVALHO, 2004).   

A Escola Nova é uma expressão que se refere ao conjunto de novos princípios que norteiam 

determinadas práticas e características de ensino, com o objetivo de repensar e rever os métodos e 

os problemas didáticos do ensino tradicional. A Escola Nova foi constituída pelos que compõem o 

sistema educacional, utilizando-se de novos métodos que buscassem abranger a subjetividade dos 

alunos em relação ao espaço físico, moral, intelectual e artístico, ajudando assim a construir o 

caráter e a personalidade dos mesmos (NOGUEIRA, 1986). 

Segundo Carvalho (2004), esse movimento se desenvolveu no Brasil concomitante ao 

momento de transformações econômicas, políticas e sociais, de crítica ao modelo tradicional de 

educação e de articulação de um novo ideal de ensino, consolidado a partir do Manifesto dos 

Pioneiros da Escola Nova, em 1932. O Manifesto foi redigido por Fernando de Azevedo e assinado 

por 26 educadores intelectuais, dentre eles Anísio Teixeira, Afrânio Peixoto, Lourenço Filho, 

Roquete Pinto, Delgado de Carvalho, Hermes Lima e Cecília Meireles. De acordo com Nogueira 

(1986), a Escola Nova em seu início tinha a preocupação de entender as necessidades do sujeito 

desde a infância, através dos conhecimentos da Psicologia e da Biologia. Mas os interesses em 

relação à Escola Nova foram ampliados a partir das mudanças da sociedade e suas especificidades.  

O movimento Escolanovismo desenvolveu técnicas e métodos que abarcavam o processo de 

ensino e aprendizagem dentro e fora da escola, como também se preocupava com a idade e o 
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psiquismo dos sujeitos e sua subjetividade, construindo junto ao educando uma autonomia no 

ensino, liberdade no ato de aprender e motivação para a estimulação da criatividade. A educação 

nessa nova modalidade é centrada no aluno, sendo o professor o estimulador e orientador da 

aprendizagem (NOGUEIRA, 1986). 

Cunha e Souza (2011) nos mostram que uma das principais dificuldades encontradas para a 

realização dessa modalidade de ensino era a falta de preparo dos pais e sociedade frente a uma 

incompreensão das transformações pedagógicas, colocando obstáculos na ação do educador e 

causando barreiras de evolução. Outra dificuldade encontrada é em relação aos professores na 

implantação das ideias da Escola Nova, pois os mesmos estão presos à pedagogia tradicional, o 

que dificulta a execução desse modo de produção do saber. Para estabelecer os preceitos da Escola 

Nova, como uma renovação dos métodos de ensino, é necessário que os professores estejam abertos 

a novas concepções do saber. O educador tem como papel extrair as experiências dos alunos em 

seu meio e utilizá-las juntamente com os conteúdos das disciplinas, levando os alunos a uma maior 

compreensão do que esta sendo transmitido e construído.  

A aceleração e crescimento econômico durante o período do governo de Juscelino 

Kubitscheck de Oliveira (1956-1960) colocaram em ascensão o papel da educação no 

desenvolvimento e formação do homem. Nesse período histórico, Paulo Freire surgiu como um 

dos maiores colaboradores teóricos da educação brasileira. Em sua construção teórica, Freire 

expunha a educação como uma alavanca para as mudanças sociopolíticas do país, acreditava na 

força ideológica da libertação e no homem como sujeito de sua própria história. Para Freire, a 

educação deve servir como um “projeto de construção de uma sociedade mais livre, humana, justa 

e democrática” (SAUL; GIOVEDI, 2016, p. 214).  

Como nos mostra Casali (1998), uma nova forma de produção dos saberes, baseada na 

pedagogia Freiriana, deve ter o diálogo como seu princípio pedagógico, pois no diálogo está a 

verdadeira profundidade da prática da liberdade defendida por Freire. Este acreditava que o 

processo educacional contribuía para a superação de dominações e construção de uma sociedade 

mais livre, humana, justa e democrática. 

Em uma visão libertadora e não mais bancária da educação, Freire (1987) nos mostra que o 

conteúdo elaborado ou a listagem de atividades da ação educativa não deve ser imposto aos alunos, 

mas sim fazer parte dos mesmos, em diálogo com os educadores, refletindo na produção dos 

saberes.  A escola, enquanto um lugar de construção dos saberes, precisa buscar novas 

possibilidades e maneiras de transmitir o conhecimento para além da sala de aula, de modo a 

considerar as relações sociais e estabelecer uma relação de diálogo entre as instituições. 

Seguindo os princípios da teoria Freiriana, para garantir uma educação de forma libertadora 

e dialógica é preciso que educadores e educandos se mostrem abertos para as novas modalidades 
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de ensino, de modo participativo e comunicativo de ambas as partes. Como diz Freire (1987, p. 

44), “a palavra não é privilégio de alguns homens, mas direito de todos os homens. Ninguém pode 

dizer a palavra sozinho, ou dizê-la para os outros, num ato de prescrição, com o qual rouba a 

palavra aos demais”.  

Em sua obra, Paulo Freire defende que o sujeito precisa ser valorizado e trazido para o 

contexto pedagógico, como ponto de partida do diálogo entre educadores e educandos, 

promovendo o compromisso com a vida coletiva e não com o individualismo, estimulando uma 

reflexão crítica, autonomia e não a alienação dos saberes (SAUL; GIOVEDI, 2016). 

No pensamento Freiriano, o educando ao fazer uma leitura crítica de sua realidade, torna-se 

capaz de perceber os seus direitos e deveres conquistados, torna-se autônomo e se liberta da 

condição de oprimido. Evoluindo deste estágio, ocorre a afirmação do educando como sujeito de 

conhecimento, e este se torna capaz de problematizar, criticar e emancipar a sua realidade nos 

âmbitos sociais, políticos e econômicos de sua história (FÁVERO, 2013). 

Os ensinamentos de Paulo Freire permanecem vivos nos teóricos brasileiros e mundiais, 

perpetuando a educação como uma ação desveladora do sujeito e do mundo, pois “ninguém educa 

ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo” 

(FREIRE, 1987, p. 39). 

 

AS CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA SOCIAL DA EDUCAÇÃO 

 

Antes de debatermos a respeito da contribuição da Psicologia Social na produção dos saberes, 

queremos apresentar um trecho do livro ‘Psicologia Social – um homem em movimento’ cujo 

conteúdo fora um dos estopins para a elaboração desta pesquisa. Nele, Silvia Lane (2012) afirma 

que: “O homem fala, pensa, aprende e ensina, transforma a natureza: o homem é cultura, é 

história... O seu organismo é uma infraestrutura que permite o desenvolvimento de uma 

superestrutura que é social e, portanto, histórica... O ser humano é um produto histórico-social” (p. 

12). 

A Psicologia Social ingressou no Brasil após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) 

influenciada, em maior parte, pelas pesquisas pragmáticas e sistemáticas dos Estados 

Unidos.  Nesse período, buscavam-se procedimentos e técnicas de intervenção em grupos sociais 

e “fórmulas de ajustamento e adequação de comportamentos individuais ao contexto social” 

(LANE, 1992. p. 76).  

Carvalho e Júnior (2017) mostram que a Psicologia Social pode ser entendida como o estudo 

das relações humanas, a partir de um viés individual e social. Complementar a isto, Myers (2014) 
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expõe que a Psicologia Social é o estudo científico de como as pessoas pensam, influenciam e se 

relacionam umas com as outras, investigando também sobre como nosso pensamento, nossa 

influência e nossos relacionamentos interligam-se. Lane (1992) também afirma que a grande 

preocupação desta ciência é a compreensão acerca de como o homem se insere em seu processo 

histórico, não apenas como ele é determinado, mas como ele se torna agente e transformador de 

sua história e da sociedade em que está inserido. A Psicologia Social, portanto, “procura conhecer 

o indivíduo no conjunto de suas relações sociais, tanto naquilo que lhe é específico, como naquilo 

em que ele é manifestação grupal e social” (LANE, 2012. p. 19). 

Ao longo da história, paralelo às pesquisas envolvendo a subjetividade humana e a posição 

do meio social no desenvolvimento do sujeito, a Psicologia Social evoluiu e se ramificou para além 

dos campos teóricos das universidades. Na tentativa de formular um conceito que se aproximasse 

da prática da Psicologia Social nos dias atuais, percebe-se o quanto é difícil segregar a teoria e 

prática da Psicologia nessa área, pois como afirma Lane (2012) toda a Psicologia é Social. O 

homem é um ser histórico-social e essa condição vai estar expressa em todos os ambientes e em 

todos os grupos sociais ao qual este pertencer, especialmente, no ambiente escolar. 

Pensando nisso, propôs-se adentrar em uma área específica da Psicologia Social, a qual 

compete estudar, refletir e compreender as relações subjetivas e sociais dentro do ambiente escolar 

junto à produção dos saberes. A Psicologia dentro do ambiente educacional pode ser compreendida 

de duas formas diferentes: Psicologia educacional e Psicologia escolar. Em relação a essa divisão, 

apresentam-se a Psicologia educacional como responsável pelas questões da teoria e pesquisa, e a 

Psicologia escolar responsável pela prática (BARBOSA; SOUZA, 2012). 

A Psicologia educacional é a subárea da Psicologia em que tem como prática a pesquisa da 

produção de saberes no processo educativo, através dos aspectos psicológicos observados no meio. 

Já a Psicologia escolar tem como base a atuação na realização de intervenções no ambiente 

educativo e outras demandas que são relacionadas ao contexto (BARBOSA; SOUZA, 2012).  

A inserção do psicólogo dentro do ambiente escolar foi influenciada pela sua atuação no 

modo clinico, através da mensuração de habilidades e competências, diagnóstico e resolução de 

problemas patológicos. No entanto, na atualidade, percebe-se a importância do psicólogo 

diretamente relacionada às questões sociais, levando em consideração o contexto onde o sujeito 

onde está inserido (FREIRE; AIRES, 2012).  

Dialogando com Freire e Aires (2012) e Martinez (2010), é claro o quão relevante se torna o 

papel do psicólogo junto ao sujeito em seu processo de aprendizado. Isso não quer dizer a 

valorização da prática apenas para crianças com algum tipo de dificuldade de aprendizado, e sim 

todos os sujeitos inseridos em um processo educacional, uma vez que cabe ao psicólogo 

escolar/educacional analisar e compreender as variadas vertentes que influenciam e inspiram os 
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sujeitos na sua produção dos saberes. É preciso identificar e planejar as possibilidades do sujeito, 

abarcando todos os seus contextos: histórico, social e subjetivo. 

De acordo com Martinez (2010), a contribuição da Psicologia na área educacional não se 

resume apenas ao trabalho do psicólogo. A autora nos mostra que o ambiente escolar precisa se 

articular com a Psicologia de várias formas, pois este é um espaço que apresenta processos 

interacionais dos sujeitos, que juntamente com os processos educacionais “integram a educação 

como prática educacional” (p.41).  

O olhar social da Psicologia, dentro do ambiente escolar, auxilia as práticas pedagógicas no 

momento em que faz com que os educadores enxerguem os sujeitos não apenas como depósitos de 

informações, mas também como seres em eterno desenvolvimento, sedentos por autonomia, 

conhecimentos e novidades, que quando estimulados se tornam protagonistas da sua produção de 

saberes. 

Foi estudando e refletindo com as palavras de Lane, Paulo Freire, Vygotsky, dentre outros 

autores supracitados neste trabalho, que se encontra o elo principal entre a Psicologia Social e a 

produção dos saberes: o homem, enquanto agente de sua própria história, está intimamente ligado 

ao educando, agente do seu conhecimento e aprendizado, ambos influenciados e influenciadores 

do meio social em que estão inseridos. Psicologia Social e educação, construindo e refletindo 

juntas, sobre como o ser eternamente em construção se desenvolve, vive e produz os saberes 

necessários à sua vivência e sobrevivência. 

 

CONCLUSÃO 

 

A partir da construção histórica da educação brasileira, é possível perceber que a escola 

surgiu de diferentes formas, variando de acordo com a necessidade e cada contexto histórico da 

sociedade. A educação atravessou um período de mudanças, evoluindo conforme os interesses de 

cada sociedade até ser reconhecida como um instrumento de sabedoria universal para todos os 

indivíduos, estabelecendo uma relação de democratização do acesso ao ensino. 

As principais mudanças na educação brasileira estão relacionadas ao modo de transmissão 

do conhecimento, ocorrendo uma ruptura dos moldes tradicionais de ensino e substituindo-os por 

novas modalidades de produção de saberes. As novas formas de aprender são baseadas em um 

modo de ensino onde os educadores e educandos participam do processo de construção do saber 

através do diálogo e compreensão do sujeito em seus diferentes contextos. 

A inserção da Psicologia no ambiente educacional promoveu mudanças, fazendo com que os 

educadores possam compreender a construção do sujeito, em meio aos aspectos psicológicos e 
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sociais. A Psicologia Social, juntamente com a educação, constroem saberes que levam os sujeitos 

envolvidos na produção dos saberes a um entendimento sobre os processos internos e externos que 

influenciam no aprendizado, contribuindo, então para uma visão integral do educando. 

Como finalização desta pesquisa, é importante ressaltar a necessidade de pesquisas futuras, 

inclusive de cunho prático, que corroborem com os resultados expostos acima, levando em 

consideração os proveitos da relação entre psicólogos sociais, educadores, ambiente escolar e 

sujeitos na produção de saberes.   
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