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RESUMO

O principal objetivo deste trabalho foi validar conteú - 
dos pafa a elaboração de Programas de Psicologia Educacional - 
para os Cursos de Licenciatura adequados à realidade na qual 
os futuros professores desempenharão suas atividades.

Para atingir tal objetivo foi realizado um estudo de na
tureza teõrico-prãtica. Paralelamente â revisão de literatura 
relevante na área da Psicologia Educacional, para definir a es
trutura básica da disciplina em estudo, foi elaborado um instru 
mento de coleta de dados. ,

Esse instrumento se constitui num conjunto de conteúdos 
de Psicologia Educacional e de competências docentes-a eles re
lacionados. A propriedade da relação conteúdos-competências foi 
determinada pela validação de conteúdo do instrumento efetivada 
por especialistas na área.

Após a avaliação, o instrumento foi respondido por 278 
professores que exercem atividades nas áreas de Comunicação e 
Expressão, Iniciação âs Ciências, Estudos Sociais, Pedagogia , 
Educação Artística e Educação Física, em escolas de 19 grau (5.a

3 *a 8. series) e de 29 grau das redes estadual e particular de 
ensino, da cidade de Curitiba. Os respondentes atribuíram aos
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itens do questionário pesos de um a cinco, para identificar ten 
dências de opinião sobre a importância das competências docen - 
tes e dos conteúdos de Psicologia Educacional.

Para a validação das referidas competências e conteúdos 
foi utilizada a estatística descritiva com ênfase na análise da 
porcentagem. Foram considerados validados os conteúdos e compe
tências que corresponderam aos critérios de validação - previa
mente estabelecidos: para as competências atribuição de pelo me 
nos 60%.,de pesos quatro e cinco pelo total de respondentes por 
área e, para os conteúdos, validação de pelo menos 60% das com
petências docentes a eles relacionadas.

Os resultados foram trabalhados dentro das áreas em que 
os professores foram agrupados, para que se pudesse responder à 
questão referente â necessidade de diversificação dos programas 
de Psicologia Educacional em função das áreas em que os profes
sores exercerão suas atividades.

Concluiu-se pela necessidade de se estabelecer diversif_i 
cação dos programas para os diferentes Cursos de Licenciatura , 
bem como pela importância dos professores realizarem um traba - 
lho de conscientização no sentido de levar os alunos a compreen 
derem as contribuições que os temas relativos ao processo de 
desenvolvimento do ser humano podem oferecer para a sua forma - 
ção profissional. •

A análise dos resultados possibilitou, também, oferecer 
sugestões de conteúdos para a elaboração de programas de Psico
logia Educacional para os Cursos de Licenciatura.
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SUMMARY

The main purpose of this paper has been to validate 
contents for the organization of Educational Psychology Program® 
es for Graduate Courses, which prove adequate to the reality 
teachers will encounter in their future professional life.

To attain this purpose, a study of theoretic-practical 
nature was made. Simultaneous to the pertinent revision of
literature in the Educational Psychology area, conducted to
define the basic structure of the subject under study, an
instrument for data collecting' was prepared.

Such instrument consisted of a set of contents of 
Educational Psychology and of related teaching competences. The 
appropriateness of the ratio contents-competences was determin 
ed by the validity of the instrument contents effected by
specialists in the area. -

Following its validation, the instrument and responded 
by 278 teachers of the areas of Communication and Expression , 
Introduction to Sciences, Social Studies, Pedagogy, Artistic 
Education and Physical Education/ in. First degree schools (5th 
ta 8th grades) and public and private Secondary schools of
Curitiba. Weights 1 to 5 were assigned to identify trends of 
opinion on the importance of the teaching competences and of 
the Educational Psychology contents.
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For the validation of the competences and contents 
descriptive statistics with emphasis on percentage was employed. 
The contents and competences considered validated were those 
which corresponded to the previously defined validation criteria: 
for the competences, assignement of at least 60% of weights 4 
and 5 by area repliers, and for the contents, validation of at 
least 60% of the teaching competences thereof.

The results were analysed within the areas the teachers 
had been grouped, so that the question concerning the need to 
diversify Educational Psychology programmes, according to the 
areas teachers will work, might be answered,»

The conclusion reveals the need for a programme diversifie 
ation for the different graduate courses, as well as the irrporb- 
ance teachers should give to the task of leading students to 
the understanding of the contributions the themes related to 
the process of development of the human being may offer to their 
prefessional formation.

The analysis of the results has also provided the 
presentation of suggestions of contents for the preparation of 
Educational Psychology programmes for Graduate Courses.



I. INTRODUÇÃO

1. Justificativa

O tema do presente trabalho foi escolhido em função de 
dificuldades sentidas no desenvolvimento de atividades de ensi- 
no-aprendizagem, na disciplina Psicologia Educacional, para os 
cursos de Licenciatura.

Observando-se as atitudes e a participação da clientela* - /
dos referidos cursos, notou-se, em sua maioria, um acentuado de 
sinteresse e falta de motivação para o estudo da Psicologia Edu 
cacional. Tal comportamento seria, possivelmente, fruto do des
conhecimento do verdadeiro papel das disciplinas pedagógicas em 
sua formação profissional. Parece que os alunos e muitos dos pro 
fessores dos cursos de Licenciatura ainda se acham imbuídos da 
idéia de que, para se ensinar um assunto, basta conhecê-lo, de£ 
considerando os aspectos psico-pedagõgicos que o processo ensi- 
no-aprendizagem envolve.

Santos et alli (1978), realizando pesquisas sobre a inte 
gração entre as disciplinas de conteúdo e as de complementação 
pedagógica, demonstraram que alunos e professores! dos referidos 
cursos atribuem maior importância às disciplinas de conteúdo que, 
consideram indispensáveis, ao preparo do professor para o 19 e 
29 graus do ensino, não dando a atenção devida ãs disciplinas pe 
dagógicas.



Esse fato ê, provavelmente, reflexo da própria concepção 
de Educação que, por muito tempo, foi considerada como simples 
transmissão de conhecimentos e informações an que, segundo, Dewey 
(1976), padrões, matérias de estudo e métodos adultos eram im - 
postos às crianças em desenvolvimento, num esquema de cima pàra 
baixo e de fora para dentro.

Este conceito de educação influenciava o recrutamento pa 
ra o Magistério, principalmente para os antigos cursos ginasial 
e colegial, recrutamento este pautado por critérios prioritã - 
rios de conteúdo. Daí porque ter sido situação comum, até há bem 
poucos anos, ver-se o farmacêutico dando aulas de Química e Bio
logia e o advogado, aulas de Português, Latim e História. Para 
ensinar uma determinada disciplina, exigia-se apenas conhecê-la 
e, muitas vezes, nem mesmo esta exigência mínima era respeitada.

. Os professores eram improvisados, o que não impediu, embora em 
caráter de exceção, a existência de verdadeiros mestres.

O desenvolvimento das ciências e da pesquisa em Educação, 
as profundas transformações ocorridas na sociedade em função do 
avanço científico-tecnológico e a insatisfação com os resultados 
do processo educacional levantaram dúvidas sobre o que se fazia 
em matéria de ensino, questionando a escola e também o conceito 
e as finalidades da Educação.

As modificações que precisavam ser levadas a efeito come
çaram a ser introduzidas, com a adesão de educadores aos princí
pios defendidos - desde o final do século passado - pela chamada 
Escola Nova, que teve em Dewey (1959), um dos mais respeitados 
pedagogos contemporâneos, seu principal inspirador.
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De acordo com aqueles princípios, o centro de interesse 
do processo educacional deslocou-se, das matérias de ensino, pa
ra o aluno, considerado em suas necessidades, interesses e carac
terísticas de personalidade em formação.

A Educação transformou-se, então, num processo mais amplo, 
visando o desenvolvimento pleno e harmonioso das novas gerações, 
e, não se limitando apenas ao desenvolvimento cognitivo.

A atividade de magistério passou a ser encarada sob'um no 
vo prisma, sendo mesmo considerada "... a profis são mais perigo
sa, pois trabalha oom crianças, o mais precioso dos recursos na

turais" (Jennings apud Mosquera, 1976. p. 135).

Estudos criteriosos, realizados por especialistas, sobre 
os aspectos psicológicos do processo de desenvolvimento,se inten 
sificaram, apresentando resultados conclusivos sobre a importân
cia das experiências da infância na formação da personalidade e 
determinação do comportamento adulto.

A luz dessas novas posições, tornou-se muito grande a res 
ponsabilidade da escola, que assumiu o compromisso de desenvol - 
ver à plenitude,as potencialidades daqueles que lhe são confia
dos.

Cabe â escola educar, formar, desenvolver, e não apenas 
informar, voltada somente para o aspecto intelectual. Os currí - 
culos, os planejamentos, as próprias características físicas das 
escolas foram sendo modificadas, sempre na direção de seus novos 
objetivos. Este tipo de escola exigiu um novo professor, com ca
racterísticas novas e importantes funções a desempenhar. Traba - 
lhando com crianças e jovens, cabia-lhe a incumbência de, em con
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sonância com a família, bem prepará-los para seu ajustamento â
comunidade. Esse preparo visa não apenas uma adaptação ás normas«
em vigor, mas, o que ê mais importante, levar o ser humano à au- 
to-realização, contribuindo assim para o continuo aperfeiçoamen
to da sociedade.

Estas considerações tornam evidente que não basta ao pro
fessor o domínio dos conteúdos relativos à sua área de especia - 
lização: é-lhe fundamental a formação pedagógica que, englobando 
as disciplinas de Psicologia Educacional, Estrutura e Funciona - 
mento do Ensino de 19 e 29 Graus, Didática e as Práticas de EnsjL 
no, constitui-se num conjunto de atividades que habilitam o pro
fessor a organizar situações didáticas para a ocorrência da apren 
dizagem.

A aprendizagem deve'ser entendida como modificação do com 
portamento, em função da experiência. Para que ela se realize, ê 
necessário que o aluno esteja motivado, que o professor apresen
te o assunto de forma que responda aos ;interesses e satisfaça as 
necessidades dos alunos. Deve ainda, o professor, selecionar as 
atividades de acordo com as características psicológicas relati
vas â faixa etária em que os alunos se encontram, respeitando as 
limitações que lhe são inerentes. Diferenças individuais de rit
mo, de capacidade e de interesses devem ser compreendidas e aten 
didas, na medida das possibilidades que a situação ofereça.

Deve-se reconhecer que "as funções do professor -no— mundo

atual tornam-se complexas3 seja como conseqüência do avanço cien_
X

-tffico—tecnológico e social economico3 seja como resultado do 
progresso da ciência da Educação" (Marques, J., 1977a*' p. 79).



Preparando os jovens para viverem numa sociedade em acele 
rado ritmo de mudança, o professor precisa aceitar esta mudança, 
adaptar—se a ela e conscientizar—se de que "o único homem que se 
educa ê aquele que aprendeu como aprender; que aprendeu como se 
adaptar e mudar... " (Rogers, 1973, p. 104).

O seu relacionamento com os educandos se dá num plano di
ferente daquele a que, como aluno estava acostumado. Ê uma rela
ção mais próxima, mais direta, mais pessoal. O professor - não é 
mais á autoridade absoluta, mas o elemento mais experiente, que 
pode ajudar seus alunos a aprimorar suas potencialidades.Ele não 
é mais um simples transmissor de informações e conhecimentos já 
sistematizados. Como coloca Ausubel (1976), nos últimos anos o 
alcance da função do professor se expandiu além de seu objetivo
inicial de ensinar, para incluir aspectos de conselheiro, orien-

# 0

tador, amigo e confidente, representante da cultura adulta,tran£ 
missor dos valores culturais aceitos e facilitador do desenvolvi 
mento da personalidade.

Segundo Bruner (1976), "o professor é também um simbolo 
pessoal imediato do processo educativo3 figura com a qual os alu 
nos podem identificar-se e comparar-se" (p.85). 1

O professor é o elemento mais importante do processo ensi 
no-aprendizagem, apesar das novas feições que lhe vêm sendo da
das pela introdução de métodos ativos, de técnicas de trabalho 
em grupo, e de recursos da moderna tecnologia, em sala de aula . 
Esses recursos, que, de início, chegaram a ser sentidos como amea 
ça ao professor, como se pudessem substituí-lo, apenas concorrem 
para tornar sua tarefa mais fácil.



0 professor jamais poderá ser substituído por máquinas,ou 
quaisquer outros elementos automatizantes, pois "nenhum método 
de ensino tem o sentido humano e a riqueza suficientes para supe 
rar o valor-da relação entre um professor inspirado e um estudan 
te ansioso de saber" (Marques, 1977a,p. 29).

Daí a importância da qualidade dos mestres para a qualida 
de do ensino em geral e para a formação dos jovens, em particu - 
lar. .

Como frisa Piaget (1978), de nada adiantará planejar sis-/
temas de ensino eficazes se não for resolvido um importante pro
blema de ordem geral: "... a preparação de professores, o que 
constitui realmente a questão primordial de todas as reformas pe 
dagogicas, pois, enquanto a mesma não for resolvida de forma sa

tisfatória, serã totalmente inútil realizar belos programas ou 
construir belas teorias a respeito do que deveria ser realizado"(p.25).

Este trabalho, que aborda problemas relativos à formação 
psico-pedagõgica dos futuros professores, é uma tentativa de con 
tribuir para a melhoria dos currículos dos Cursos de Licenciatu
ra t objetivando-se uma melhor formação de recursos humanos
para o sistema educacional, o que se refletirá no aperfeiçoamen
to do ensino de 19 e 29 graus, uma vez que "... planejar um bom 
ensino e, antes de tudo, preparar bem os professores que dele se 
encarreguem" (Chagas, 1976, p. 79).
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7
2. Definição do Problema

Nas últimas décadas, a Educação tem sofrido grandes 'trans 
formações e os sistemas públicos de ensino têm sido objeto de se 
veras criticas, exigindo-se, em decorrência, mudanças radicais 
nos currículos, na metodologia de ensino e na preparação dos fu
turos professores.

Os sistemas educacionais passaram a ser questionados não 
somente' pelos que com eles estão diretamente envolvidos, mas tam 
bém por administradores, legisladores, pais e a comunidade em ge 
ral.

"Investigações tem sido realizadas3 apontando3 quase sem- 
pre3 a qualidade do ensino oomo uma das questões mais relevantes 
da analise da produtividade do sistema" (Medeiros, 1979, p. 57).

Quando se fala em qualidade do ensino, surge um problema
de importância capital - o preparo de profissionais competentes-
preparo este que, no caso especifico dos professores que traba - 
lham a partir da 5.a série do ensino fundamental, ê função dos 
Cursos de Licenciatura. _

Esses cursos foram criados, no Brasil, com a Reforma Fran
cisco Campos (Decreto 19.851 de 11/04/1931) que, em seu artigo
59 dispunha que, entre os institutos superiores a serem reunidos 
para compor uma Universidade, poderia constar uma Faculdade de 
Educação, Ciências e Letras.

Embora tal Faculdade não tivesse chegado a ser instalada, 
a idêia de sua criação fez surgir a habilitação por Licenciatura.



Foi somente com o Decreto-Lei n9 1.190, de 4 de abril de 
1939, organizador da Faculdade Nacional de Filosofia que a forma 
ção para o magistério secundário passou a ser realizada a fiível
de ensino sup.erior. Após um curso de bacharelado que, em três
anos, desenvolveria disciplinas de conteúdo especifico, as licen 
ciaturas seriam obtidas com o curso de Didática, regulamehtado 
pela Seção XII do referido Decreto-Lei que, dispunha em seu

"Art. 2 0. 0 curso de Didática será de um
ano e constituirse-ã das seguintes discipli
nas: ~
1. Didática geral.
2. Didática especial.
3. Psicologia educacional. *
4. Administração escolar.
5. Fundamentos biológicos da educação.
6. Fundamentos sociológicos da educação"
(Neves, 1954, p. 417).

A inclusão da Psicologia Educacional como matéria obriga
tória nos cursos de formação para o magistério data/ pois, da 
própria criação desse tipo de curso .

Os Cursos de Licenciatura sofreram, no decorrer dos anos, 
várias reformulações, com o objetivo de adequação entre a forma
ção do profissional do magistério e as exigências do sistema de 
ensino, mais especificamente, no sentido de preparar os professo 
res para enfrentarem uma época de mudanças e desafios, na qual 
suas tarefas se tornavam cada vez mais complexas.

Apesar das modificações realizadas, a Psicologia Educacio 
nal tem sido mantida como disciplina fundamental no preparo psi- 
co-pedagõgico dos futuros professores. Tal situação se deve, pro 
vavelmente, ao reconhecimento do fato de que, para um bom prepa-

* 0 grifo e nosso.



ro do professor e, conseqüentemente, melhoria da qualidade de sua 
atuação em sala de aula, é necessário que o mesmo adquira uma 
fundamentação científica, derivada das ciências comportamerttais.

Essa fundamentação, segundo Lesser (1971), colocará ao al 
cance do professor quadros-de referência alternativos e desenvol 
verá modos de pensar sistemáticos e diversificados sobre o que 
ensinar, a quem ensinar e sobre como proceder para ensinar de mo 
do mais efetivo.

Dentre as ciências comportamentais, destaca-se a Psicolo
gia Educacional, disciplina que tem por objetivo desenvolver no 
futuro professor conhecimentos, habilidades e atitudes essenciais 
ao desempenho embasado em princípios científicos, uma vez que,em 
primeiro lugar, e, acima de tudo, ela procura auxiliar o profes
sor nos processos de tomada de decisões e de solução de proble - 
mas.

Essa disciplina, tão importante para a formação do magis
tério, vem sendo visualizada nos últimos anos, sob um prisma cr.í 
tico, porque muitos dos programas de Psicologia Educacional, or
ganizados atê o presente momento, pouco ou nada fizeram como in
fluência determinante no preparo profissional dos professores . 
Também se tem questionado suas contribuições práticas ao empreen 
dimento educacional. Um exemplo marcante dessas posições críti - 
cas ê o artigo "'Psicologia Educacional e Educação: uma relação 
teoricamente eficaz3 porém praticamente ineficiente?", de Goldberg 
(apud Marques, 1980), em que a autora questiona a Psicologia Edu 
cacional e também a Educação, buscando as possíveis razões da apa 
rente ineficiência da Psicologia Educacional na solução de pro - 
blemas educacionais.
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As críticas podem ser fruto de uma nova visão da Educação 
uma vez que "a significação de uma ãrea aplicada depende, em par 
te, da definição do proc esso, da instituição ou do acontecimento 
a que se aplica" (Coladarci, apud Wingo, 1968, p. 15).

Podem também resultar do fato das relações Psicologia-Edu 
cação ainda não estarem perfeitamente esclarecidas e definidas , 
o que vem a afetar, de modo direto, a abrangência do campo da 
Psicologia Educacional.

Alguns estudiosos da disciplina em questão, como Rivlin
(1953), Blair & Jones (1962), Stones (1972), Aspy (1974) apontam 
como causas principais das dúvidas quanto â eficiência da Psico
logia Educacional, problemas relacionados â organização de seus 
cursos e programas.

Esses,.de um modo geral, sempre foram montados de acordo 
com o esquema tradicional dos cursos acadêmicos, com objetivos 
essencialmente factuais e não rios moldes de um curso profissiona 
lizante, que está mais voltado para a solução de problemas prãti 
cos, do que para o desenvolvimento de postulados teóricos. Um 
curso profissionalizante deve oferecer a seus participantes opor 
tunidades de contato com a realidade em que irão trabalhar e
alertar, sempre, para as implicações práticas dos conhecimentos 
teóricos abordados.

Os temas apresentados nos cursos de tipo acadêmico nem 
sempre se relacionam diretamente com o comportamento e necessida 
des reais dos professores e alunos em sala de aula e usualmente, 
permanecem num mero grau de verbalização, sem qualquer compreen-
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são real dos princípios estudados e de suas possíveis aplicações. 
Na realidade, os egressos desses cursos vêem pouca ou nenhuma li 
gação entre o que aprenderam e as situações que enfrentam 'em sua 
atividade diária.

Em vista disso, torna-se necessário realizar estudos que 
visem o estabelecimento de relações entre o que os estudiosos da 
área e os organizadores dos cursos de Psicologia Educacional con 
sideram importante para o preparo dos futuros professores e aqui 
lo de que os profissionais do magistério realmente precisam quan
do trabalham em sala de aula.

Esse trabalho de pesquisa se desenvolveu dentro dessa li
nha de estabelecimento de relações teoria-prática. Sua principal 
finalidade foi oferecer contribuições para a elaboração de pro - 
gramas funcionais da disciplina em estudo, programas mais volta
dos para as necessidades reais do professor do 19 e 29 graus de 
ensino.

Por conseguinte, ele se propôs a indicar soluções para o 
seguinte problema:

"Que conteúdos devem ser trabalhados pela Psicologia Edu- 
cacional3 de modo a desenvolver3 nos alunos dos Cursos de Licen- 
ciatura3 as competências necessárias ao desempenho eficiente das 
atividades docent es3 em sala de aula?"

11
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3. Objetivos

3.1. Objetivo Geral

- Levantar subsídios para a elaboração de programas de 
Psicologia Educacional pata os Cursos de Licenciatura mais ade
quados à realidade em que os futuros professores desenvolverão 
suas atividades.

3.2. Objetivos Específicos

- Analisar e sistematizar as posições correntes sobre a 
estrutura básica da Psicologia Educacional.

- Determinar os conteúdos de Psicologia Educacional consi 
derados como os mais importantes, pelos estudiosos e organizado
res de programas nessa área do conhecimento.

0

- Determinar as competências que devem ser desenvolvidas 
nos futuros professores de 19 e 29 graus, pelo estudo de Psicolo 
gia Educacional.

- Identificar as tendências de opiniões sobre o grau de 
importância das competências que devem ser desenvolvidas, nos fu 
turos professores de 19 e 29 graus, pelo estudo da PsicologiaEiu 
cacional.

- Validar conteúdos para a elaboração de programas de Psi 
cologia Educacional para os Cursos de Licenciatura.

Para atingir os objetivos propostos, foi realizado um es
tudo de natureza teórico-prática. Paralelamente à análise de li
teratura relevante na área da disciplina em estudo e de programas 
de Psicologia Educacional ofertados a Cursos de Licenciatura,foi 
aplicado um questionário a profissionais do Magistério de 19 e 
29 graus.
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Uma comparação entre o que os teóricos propõem como con - 

teúdos importantes para desenvolver a fundamentação psicológica 
necessária ao desempenho das atividades docentes e as necessida
des sentidas pelo professor em situações práticas, permitiu veri 
ficar-se que conteúdos são mais adequados â elaboração de progra 
mas de Psicologia Educacional, para os cursos de formação para 
o Magistério, a nível de 39 grau.

4. Questões Levantadas

De acordo com a estrutura atual dos Cursos de Licenciatu 
ra da Universidade Federal do Paraná, as disciplinas de conteúdo 
são ministradas nos diversos Institutos de que ela se compõe e 
as disciplinas pedagógicas estão sob a responsabilidade do Setor 
de Educação.

No caso particular da Psicologia Educacional, são ofereci 
das turmas para vários cursos, simultaneamente. Assim ê que, em 
uma mesma turma, encontram-se alunos oriundos dos mais diversos 
cursos, como Letras, Matemática, História, por exemplo.

Isto significa que os conteúdos selecionados e a metodolo 
gia desenvolvida nos Cursos de Psicologia Educacional são os mes 
mos, embora se esteja preparando professores para atuarem em di
ferentes áreas de ensino.

Tal fato suscitou a seguinte questão básica:

a) Haverá necessidade de diversificar os programas de Psi 
cologia Educacional, em função das áreas em que os futuros pro - 
fessores desenvolverão suas atividades?



Este trabalho ainda procurou responder a duas outras ques
tões:

b) os professores egressos dos Cursos de Pedagogia,’pelo 
fato de possuírem uma maior carga horária na disciplina Psicolo
gia Educacional, apresentarão um índice mais alto de valorização 
da referida disciplina?

c) dada a impossibilidade de trabalhar, em um curso de 
Psicologia Educacional, todos os conteúdos que compõem ,a ampla 
área da disciplina em estudo, que conteúdos devem ser seleciona
dos para que esses cursos cumpram sua função de desenvolver, nos 
futuros professores, uma sólida fundamentação psicológica?

A análise das respostas aos questionários da pesquisa per 
mitiu responder-se a estas questões, como pode ser constatado 
nos capítulos em que se encontram a análise dos res,ultados, as 
conclusões e as recomendações.

5. Limitações

Quanto ãs limitações do presente estudo, elas estão rela
cionadas ãs possibilidades de generalização de seus resultados.

Insuficiência de tempo e de recursos financeiros permiti
ram a aplicação do instrumento de coleta de dados apenas na cida 
de de Curitiba, o que restringe a validade dos resultados apre - 
âentados pela pesquisa para a realidade de suas escolas, possibi
litando a generalização apenas para contextos semelhantes.
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6. Delimitação

A constatação da importância do conhecimento da Psicologia 
Educacional por todos aqueles que estão envolvidos com o planeja 
mento, desenvolvimento e.avaliação de experiências educacionais, 
determinou a sua inclusão como matéria obrigatória nos cursos de 
preparação de docentes e especialistas para o ensino.

Este estudo, porém, analisou as funções e amplitude da Psi 
cologia Educacional exclusivamente na capacitação para o exercí
cio da função docente, sem considerar as demais funções existen
tes nos sistemas de ensino.

7. Definição de Termos

Aprendizagem - Modificação do comportamento em função da 
experiência. t .

Competência - "a descrição de natureza qualitativa do com 
portamento do aluno expresso em termos de objetivos instrucionais 3 
para um conjunto de capacidades 3 em dado campo cognitivo3 afeti

vo ou psicomotor" (Garcia & Alcorta, 1979, p. 155).

Conteúdos - Temas que constituem o corpo de uma discipli
na de estudo.

Cursos de Licenciatura - Cursos de nível superior que pre 
param docentes para o 19 e 29 graus de ensino.

Disciplinas de Conteúdo - Conjunto de disciplinas que in
tegram a ãrea de conhecimento científico específico de cada Cur
so de Licenciatura.



Ensino - Processo intencional e organizado que promove 
condições, experiências ou situações adequadas para que alguém 
aprenda alguma coisa significativa para o seu desenvolvimento e/ 
ou vida pr-ãtica.

Formaçao Pedagógica - "Conjunto de estudos e experiencias 
que tornem o futuro professor capaz de criar situações didáticas 
para desenvolvimento da aprendizagem em determinado campo de co

nhecimentos" (Chagas, 1976, p. 83).

Implicações Educacionais - Conseqüências para a prática 
educativa, de descobertas, leis e princípios científicos.

Instrução - "Consiste no estabelecimento e organização das 
condições externas para aprendizagem3 de maneira a que interaja 
otimament e com as capacidades internas do apr endiz 3 provocando as_ 
sim mudança-nessas capacidades" (Oliveira, J.B.A., 1973, p. 41).

Objetivos - Resultados que se pretendem atingir com o de
senvolvimento de um programa.

Professor - Orientador do processo ensino-aprendizagem.

Programas - Conjunto de conteúdos e experiências a serem 
desenvolvidas visando o atingimento de determinados objetivos.

Psicologia Educacional - Ciência aplicada que tem por ob
jeto o comportamento do ser humano, quando se acha sob a ação 
educativa e que busca embasamento teórico em alguns ramos da Psî  
cologia, em especial, Psicologia do Desenvolvimento, Social ^ da 
Apr end i z a gem.
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II. REVISÃO DE LITERATURA

A revisão de literatura foi norteada pelos objetivos a 
que este trabalho se propôs a atingir. Conseqüentemente, desenvol 
veu-se dentro das seguintes áreas:

a) relação Psicologia-Educação - dentro de uma perspecti 
va histórica, se procurou demonstrar as diferentes formas que o 
relacionamento ciência psicolõgica-educação tem assumido, confir 
mando a necessidade e importância dos princípios psicológicos na 
prática, educativa;

b) estrutura básica da Psicologia Educacional - neste tó
pico, foram abordados os seguintes itens: conceito e objeto de 
estudo da Psicologia Educacional, objetivos que ela procura atin 
gir nos cursos de formação para o magistério e os métodos e téc
nicas empregados nos estudos e pesquisas da referida disciplina;

c) a Psicologia Educacional e a atividade do professor - 
neste item se procurou destacar a função da Psicologia Educacio
nal nos difíceis processos de tomada de decisões e de solução 
dos problemas de sala de aula. Ainda foi realizada uma análise 
dos requisitos necessários ao desempenho da função docente, des
tacando-se, mais uma vez, a importância da Psicologia Educacional 
na formação para o magistério.



1. Relação Psicologia-Educação

1.1 Uma perspectiva histórica

A partir do momento em que a Educação passou a ser encara 
da sob um prisma cientifico, sentiu-se a necessidade de embasã-la 
em fundamentos provenientes de outras ciências. E, essas ciências 
teriam que ser, principalmente, ciências sociais e, em especial, 
ciências do comportamento.

•Foi, pois, na Psicologia que, segundo Galloway (1976), a 
Educação procurou a sua ciência do homem, tentando, a partir de 
seus princípios, traçar hipóteses e prescrições para a prática 
educativa.

Esse relacionamento Psicologia-Educação data das primei -
ras décadas deste século, quando os educadores passaram a perce-
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ber o valor dos pontos de vista psicológicos para a compreensão 
do educando e do processo ensino-aprendizagem. Como exemplos de£ 
se relacionamento, podem ser citados a publicação dos primeiros 
trabalhos de Thorndike (1898), nos quais ele procurou relacionar 
os princípios psicológicos à prática educativa e o movimento cen 
trado no educando, de Dewey (1959).

Foi justamente com a publicação, em 1903, da obra de Thorn 
dike, intitulada "Eduaational Psyohology", que a Psicologia Edu
cacional começou a se desmembrar da Psicologia Geral, passando a 
formar uma nova área de estudos, com um corpo de doutrinas em fa 
se de sistematização. O trabalho daquele pesquisador tinha por 
objeto as mudanças que a escola pretendia realizar sobre as ten
dências naturais do indivíduo, focalizando, portanto, os aspectos



psicológicos da tarefa educativa. "Esta nova maneira de encarar 
a educação, exclusivamente do ponto de vista dos seus problemas 
psicológicos3 influiu grandemente no desenvolvimento da pêicolo- 
gia educacional" (Rudolfer, 1965, p. 209).

Tanto a Psicologia’Geral como a Psicologia Educacional pas 
saram a oferecer contribuições à Educação e o relacionamento en
tre princípios psicológicos e prática educativa se desenvolveu , 
havehdo grande interesse, por parte especialmente dos educadores, 
embora tal relacionamento tivesse apresentado feições diversas ,f
de acordo com o enfoque básico desenvolvido tanto pela ciência 
psicológica como pela Educação.

Como resultado disso, por volta dos anos 20, com a ênfase 
dada à medida e análise estatística em Educação, a Psicologia ad 
quiriu, segundo Berliner & Gage (1976), um status especial, por
que procurava aplicar aos problemas educacionais um empirismo fun 
damental e uma metodologia rigorosamente cientifica.

Nos anos 30, a contribuição da Psicologia à Educação se 
traduziu em princípios que visavam desenvolver nos educadores a 
compreensão do ensino das diferentes disciplinas, tendo surgido 
a chamada psicologia das matérias de ensino.

No final da década de 30, tanto na Psicologia Geral como 
na Educacional, surgiram teorias de aprendizagem competitivas,ha 
vendo, entre os teóricos que os propunham acirrados debates, uma 
vez que representavam modos divergentes de encarar e explicar a 
aprendizagem.

19



Dentre essas teorias, merece especial destaque o Conexio- 
nismo de Thorndike (1898) , por ser, "dentro da -psicologia da apren 
dizagemy a primeira teoria de estimulo-resposta ou S-H" (Hilgard, 
1973, p. 191.

O surgimento de novas posições teóricas e as controvérsias 
gerais entre elas determinaram sua separação em dois grandes gru 
pos:

a) Teorias de Condicionamento (Estimulo-Resposta) que con 
sideram como base da aprendizagem a associação entre as impres - 
sões recebidas pelos órgãos dos sentidos e os impulsos para a 
ação. Podem ser consideradas como representantes deste grupo , 
além do Conexionismo já citado, o Behaviorismo de Watson (1913), 
a Teoria Sistemática do Comportamento de Hull (1935), o Condicio 
namento Contíguo de Guthrie (1935), o Condicionamento Operante
de Skinner (1954), entre outras.

b) Teorias de Campo que consideram o fenômeno da aprendi
zagem como intimamente relacionado com a percepção. Em conseqüên 
cia, os teóricos -dessa linha definem a aprendizagem como um pro
cesso de reorganização do mundo perceptual ou psicológico do 
aprendiz, como um processo ativo e inteligente de solução de pro 
blemas. Pertencem a este grupo a Teoria de Gestalt de Wertheimer 
(1912), Koffka (1924), Köhler (1925) e a Teoria de Campo de Le
win (1926).

De início, houve muito interesse pela aplicação dos postu 
lados oriundos das teorias de aprendizagem a situações de sala 
de aula. Esse interesse foi resultado do prestígio crescente das 
ciências experimentais e da confiança que despertavam os estu -
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dos sobre aprendizagem, desenvolvidos sob condições rigorosamen
te controladas. Muitos desses experimentos, como os de Thorndike 
e Watson, foram realizados em laboratórios, com sujeitos ànimais, 
que apresentam . um comportamento bem mais simples do que o homem 
e que, além disso, podem ser submetidos a condições lesivas, o 
que i anti-ético com sujeitos humanos. A metodologia por eles 
utilizada permitia o controle de todas as variáveis da situação 
e não havia relacionamento interpessoal experimentador-sujeito.

Gradativamente, porém, foi-se desenvolvendo insatisfação 
com a aplicação dos princípios resultantes das experiências aci
ma descritas â sala de aula, porque os resultados não foram, via 
de regra, dos mais positivos. Isto porque as condições experimen 
tais não correspondem à complexidade das situações de sala de au
la, onde não se trabalha com um, mas com um grupo de individuos

/
que vêm de ambientes diferentes e apresentam potencialidades, li_ 
mitações e motivações também diversificadas. Em sala de aula, o 
relacionamento professor-aluno assume papel destacado na deteriai 
nação da ocorrência da aprendizagem. Por todas estas razões não 
ê possível, em sala de aula, o controle rigoroso de variáveis co 
mo ocorre nas situações experimentais e a simples transferência 
de uma situação para outra não poderia,, efetivamente, produzir 
os resultados desejados.

A responsabilidade dessa situação, se é que se pode atri
buí-la a alguém, segundo Ausubel (1976), deveria recair, certa - 
mente, sobre os psicólogos educacionais que, de um modo geral , 
não realizaram a investigação aplicada indispensável e sucumbiram 
ã tentação de extrapolar as teorias e conclusões de seus colegas 
experimentais a problemas de aprendizagem que ocorrem em classe.
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Ainda, de acordo com o referido autor, inferências a par
tir da teoria de aprendizagem por repetição aos problemas de apren 
dizagem escolar têm apresentado conseqüências desfavorãveiè,como 
a perpetuação das concepções errôneas sobre a natureza e condi - 
ções da aprendizagem em classe, que fez com que os psicólogos edu 
cacionais deixassem de investigar técnicas mais eficazes de expo 
sição verbal.

Os fatos apontados fizeram com que, a partir de 1950, se 
iniciasse uma transição no sentido de um interesse por instrução 
e ensino, em grau de igualdade com a aprendizagem.

Isto levou à formulação de teorias de ensino e instrução 
que representam uma tentativa de desenvolver abordagens teóricas 
mais diretamente voltadas para os problemas de aplicação. Os teo 
rizadores dessa área buscavam mais a formulação de princípios de 
instrução que levassem ao atingimento dos objetivos educacionais, 
do que princípios básicos de comportamento.

Nesse sentido, Snelbecker (1974) define teoria de instru
ção como um conjunto integrado de princípios que prescreve li
nhas mestras para o arranjo de condições, visando o atingimento
dos objetivos educacionais. Afirma ainda, que utiliza a expressão

~  2 "teoria instrueional" e nao "teoria de ensino" , porque a pri -
meira é mais inclusiva em relação aos processos de instrução.

Quanto ãs diferenças entre teoria de aprendizagem e teo - 
ria de instrução, o autor citado propõe que a teoria de aprendi
zagem deve ser abrangente em relação a como as mudanças de apren
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dizagem ocorrem, em sentido descritivo, podendo ser incompleta 
quanto às implicações práticas para educadores, enquanto que a
teoria de instrução deve ser abrangente em relação a princípios

„\ ' práticos com sentido normativo, embora podendo ser incompleta
quanto ao porque dos procedimentos serem efetivos.

Para tornar ainda mais claras as diferenças entre teoria 
de aprendizagem e teoria de instrução deve-se lembrar a afirmação 
de Bruner (1975), no sentido de que as primeiras são descriti - 
vas, isto é, esclarecem o que acontece depois de acontecido, en
quanto as últimas procuram ser prescritivas, sugerindo metas e
meios para a ação do educador.

As diferenças apontadas não significam que os dois tipos 
de teoria sejam mutuamente exclusivos.

. "As teorias da aprendizagem e. teorias de en_
sino são interdependentes 3 ao invés de mutua 
mente exclusivas. Ambas são necessárias pa-~ 
ra uma ciência completa da pedagogia e ne
nhuma delas é o substituto adequado da ou - 
tra. As teorias de ensino devem tomar como 
base as teorias da aprendizagem e ter um en 
foque mais aplicado; ou seja, devem preocu
par-se em ampla’ escala com problemas emer - 
gentes" (Ausubel et alli, 1980, p. 14).

Observa-se que, .nas duas últimas décadas, a relação prin
cípios psicolõgicos-prãtica educacional tem sido marcada pelo 
crescimento dos estudos do Condicionamento Operante de Skinner , 
cuja utilidade, para a compreensão e controle do comportamento 
determinou o florescimento de uma tecnologia instrucional. Tam - 
bém se faz sentir, de modo acentuado, a influência cognitiva de 
Piaget (1927), Bruner (1976) e Ausubel (1976).
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Piaget, embora declare formalmente, em sua obra "Para onde 
vai a Educação?", não ser um educador, elaborou uma teoria sobre 
o desenvolvimento dos processos cognitivos no ser humano 'que não 
pode ser ignorada por aqueles que se dedicam âs tarefas educati
vas.

Bruner (1975) é um dos pioneiros no campo da instrução e 
suas colocações sobre o que seja uma teoria da instrução, a ênfa 
se dada â importância da compreensão da estrutura da matéria,bem 
como sua hipótese de que "qualquer assunto pode ser ensinado com 
eficiencia, de alguma forma intelectualmente honestas a qualquer 
criança, em qualquer estágio de desenvolvimento" (Bruner, 1976 , 
p. 31), são ricas de implicações para a educação.

Ausubel (1976), um dos psicólogos mais destacados, no mo
mento, na área da Psicologia Educacional, também apresenta con - 
tribuições notáveis para a educação, com a sua teoria da aprendi 
zagem significativa e a ênfase acentuada ao que ocorre, em situa 
ção de sala de aula.

Finalmente, podemos destacar, nesta breve retrospectiva 
histórica do relacionamento Psicologia-Educação, como contribui
ção das mais recentes, os modelos matemáticos de aprendizagem , 
cujas implicações para o ensino não vêm, conforme colocam Berli
ner & Gage (1976) das teorias gerais, mas de modelos tentativos 
de aprendizagem, construídos a partir de dados empíricos.

Essa inovação teórica consiste, segundo Snelbecker (1974), 
na utilização de equações matemáticas como descrições dos procès 
sos de aprendizagem.
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Tais modelos matemáticos podem ser usados pelo educador 
como quadros de referência para descrição e comparação dos alu - 
nos, tanto individualmente como em grupos. Eles, embora não ditem 
necessariamente que conteúdos estão sendo aprendidos em aula,nem 
digam da significatividade e propriedade da experiência educacio 
nal, auxiliam o professor a interpretar e descrever os resulta - 
dos atingidos pelos alunos durante uma experiência de aprendiza
gem em particular.

Do exposto, conclui-se que a Psicologia e, e em particu - 
lar, a Psicologia Educacional, constituem-se em inesgotáveis fon 
tes de subsídios para o direcionamento da atividade educativa.

1.2. Da Necessidade de Princípios Psicológicos na Prática
/

Educativa

A intenção de educar sempre pressupõe a po,ssibilidade de 
modificar comportamentos. Para que possa realizar esta tarefa, o 
educador precisa conhecer as condições do educando e saber como 
orientá-lo para atingir as mudanças consideradas desejáveis. 0 
professor deve ensinar e o aluno deve aprender. E desde que tan
to o ensinar como o aprender são formas de comportamento humano, 
ê as ciências do comportamento, em especial à Psicologia, que 
aqueles que estão envolvidos com a tarefa de educar recorrem, em 
sua busca de algo mais substancial do que intuição, opiniões e 
prescrições do senso comum com vistas a fundamentar sua ação.

A afirmativa de que o bom ensino é intuitivo oomo talt 
uma forma de arte e não um tema passível de entendimento cientí
fico, tem sido defendida por muitos. Ainda que, como diz Lesser 
(1971), não se deva subestimar o valor do conhecimento intuitivo
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do professor sobre si mesmo, sobre a criança e sobre as comple - 
xas condições de aprendizagem, as demandas da Educação são por 
demais difíceis e maciças para que se possa contar apenas com 
dotes pessoais raros e inexplicável intuição, para atendê-las.

Embora se deva esperar que o futuro professor apresente 
algum grau de intuição, que se constitui em parte da própria mo
tivação que o levou a escolher a carreira docente, ela, por si 
só, não basta para que ele possa realizar a contento suas tare - 
fas.

Sem bases intelectuais claras e definidas para fundamentar 
e analisar seu trabalho, o professor, terá poucas chances de efe 
tividade.

Sem um conhecimento de princípios psicológicos que possam 
nortear sua atividade em sala de aula, os professores, no dizer 
de Ausubel (1976), podem unicamente adotar dois procedimentos:a) 
confiar nas prescrições tradicionais presentes no folclore educa 
tivo; b) seguir o exemplo de seus próprios mestres e colegas bem 
sucedidos.

As prescrições tradicionais existentes sobre a aprendiza
gem escolar são, de um modo geral, provenientes do senso comum . 
Aliás, muitas das críticas que se fazem à aplicação de princípios 
psicológicos à Educação e também ao estudo da Psicologia Educa - 
cional pelos futuros professores, nascem da simplicidade e obvie 
dade de muitas das colocações teóricas dessas disciplinas. Os que 
assumem tal posição comumente perguntam: "Por que aprender de for_ 
ma sistemática o que todo mundo sabe empiricamente?"
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Será essa uma questão pertinente? Seriam os princípios 
psicológicos nada mais do que repetição de fatos que a simples 
experiência comprova? Que_ tipo de relacionamento existe 'entre 
princípios.cientificamente comprovados e as afirmações do senso 
comum?

A busca de respostas para essas indagações tem sido preo 
cupação daqueles que se dedicam ao trabalho de pesquisa e siste 
matização de conhecimento psicológico aplicável à Educação. Um 
exemplo claro desse esforço pode ser encontrado em Cronbach(1954) 
que, em sua obra "Educational Psyohology" apresenta um tópico 
sob o título: "Os principios psicologia os são óbvios?"

Mais recentemente, Ausubel (1969, 1976) e McFarland (1977) 
também abordam o problema do relacionamento princípios psicolõgi. 
cos/senso comum, em Educação.

Uma análise das colocações desses autores sobre o tema em 
discussão permite que se chegue a algumas conclusões:

a) a Psicologia deve ser coerente com o senso comum, com 
a experiência diária, porque ela estuda o comportamento de seres 
humanos normais;

b) as afirmativas originárias do senso comum não são ne - 
cessariamente incorretas, mas isto não lhes confere um grau de 
certeza absoluta, pois são frutos de simples constatações, sem 
qualquer preocupação de verificar cientificamente sua validade;

c) muitas das afirmativas do senso comum, apôs passarem 
pelo crivo da investigação científica, foram consideradas incor
retas, como ê o caso das idéias correntes sobre o valor das puni
ções para fazer desaparecer comportamentos indesejáveis;

27



d) as relações entre princípios psicológicos e senso co - 
mum não são antagónicas nem mutuamente exclusivas. Ao contrário, 
devem ser vistas como de reciprocidade. 0 senso comum oferece con 
tribuições e sugere hipóteses que passam a ser testadas pela in
vestigação psicológica.

Em síntese, "o estudo psicológico sistemãtico corrige o 
senso comum et onde o senso comum estã de alguma maneira jã cor

reto 3 salienta a importância da ação apropriada" (McFarland,1977, 
p. 3 52).

Outra questão a ser considerada em relação â busca de sub 
sídios para a ação docente refere-se à imitação de atitudes e 
práticas adotadas por ex-professores ou colegas mais experimenta 
dos que também não oferece base segura para a realização de um 
trabalho de categoria profissional.

0

Embora a imitação seja uma forma válida de aprendizagem , 
ela só tem valor sob condições que não variam, o que não ocorre 
em Educação.

As crianças de hoje são diferentes das crianças de ontem, 
porque estão sujeitas ao bombardeio de informações dos meios de 
comunicação, diante dos quais a escola parece obsoleta. No entan 
to, os métodos de ensino têm passado de geração á geração, com 
poucas modificações apesar das escolas de hoje operarem em cir - 
cunstâncias inteiramente diversas das do passado.

A tradição oferece segurança e estabilidade, mas-apresen- 
ta o risco de ficar ultrapassada em pouco tempo. As culturas 

evolvem e os educadores necessitam de respaldo científico para re 
planejarem suas atividades, não podendo confiar apenas em aborda 
gens que se mostraram úteis no passado.
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Aspectos pessoais de formação e personalidade também criam 
problemas para a imitaçao. Dessa forma, um procedimento desenvol 
vido por um determinado professor e que se mostrou eficaz 'em uma 
situação particular, pode apresentar resultados desastrosos sob 
outras condições ou em outras mãos.

Resta-nos, ainda, considerar o problema do ensaio e erro. 
Como forma de descoberta de procedimentos de ensino adequados , 
na realidade, o ensaio e erro se caracteriza como um modo de ação 
difícil e anti-econômico.

Tomando princípios psicológicos válidos como ponto de par 
tida, o professor seleciona estratégias de ação de modo racional. 
Os princípios não apenas sugerem muitos procedimentos novos, co
mo eliminam do exame todas as proposições que com eles são incom 
patíveis. Essa limitação ê necessária para que o professor não 
perca tempo, tentando o emprego de procedimentos que não apresen 
tam validade. ■

Demonstra-se, assim, a necessidade de princípios psicoló
gicos que embasem a prática educativa. A ciência psicológica po
de contribuir para a resolução de muitos problemas pedagógicos , 
como, por exemplo, os que se relacionam com a educação de alunos 
com necessidades especiais, como os sub e os superdotados, com a 
dinâmica dos grupos, com a avaliação da aprendizagem, com a recu 
peração de alunos que não atingiram os resultados previstos.

A psicologia, colocando à disposição—dos educadores,—seus — 
conhecimentos sobre características do desenvolvimento, diferen
ças individuais, capacidades, fatores e processos de aprendiza - 
gem, fornece-lhes o equipamento profissional indispensável à for 
mulação de julgamentos adequados e ã proposição de soluçoes piau 
síveis para os problemas que surgem.
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Porém, a aplicação desses princípios a prática educativa 
não é direta nem imediata. Conforme referências anteriores, foi 
justamente a extrapolação direta que gerou insatisfação no rela
cionamento- Psicologia/Educação.

Os princípios psicológicos limitam-se a fornecer direção 
geral à busca de procedimentos didáticos. Para usá-los em uma sî  
tuação particular, o professor, utilizando seu juízo profissio - 
nal deve:

a) identificar o problema educacional dentro de uma pers
pectiva científica, para determinar suas características e exi - 
gências;

b) fazer um diagnóstico da situação. No caso específico 
da sala de aula, deve analisar as condições reais da turma ., o 
nível de desenvolvimento dos alunos, suas capacidades e limita - 
ções, diferenças relativas à idade, sexo, grau de aproveitamento, 
condições sõcio-econômicas;

c) estabelecer comparação entre diversos princípios para 
verificar qual se adapta melhor às características da situação - 
problema em estudo;

d) analisar aspectos relevantes de sua própria formação e 
personalidade.

Só dessa forma, aliando bom senso e conhecimento cientifi 
co, o professor poderá tomar decisões corretas, que favoreçam seu 
desempenho profissional e contribuam para o pleno desolvimento de 
seus alunos.
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31
2. Psicologia Educacional

2.1. Conceituação

Conceituar Psicologia Educacional não é tarefa das mais 
fáceis, uma vez que os' estudiosos desse campo do conhecimento não 
apresentam uniformidade em seus esforços de conceituação, o que 
jã era sentido por Harold (1954), ao afirmar não haver acordo uni 
versai sobre o que a Psicologia Educacional deveria ser e fazer.

Mais de duas décadas após essa afirmativa, a dificuldade 
de conceituação persiste e se evidencia quando, ao se fazer uma 
revisão de literatura, na área em estudo, encontram-se, além de 
posições divergentes, autores conceituados, tais como Cronbach
(1954), Blair et alli (1962), Klausmeier & Goodwin(1977), que não 
expressam um conceito claro sobre a disciplina qhe é o foco cen
tral de suas obras.

Apesar das dificuldades apontadas, o presente trabalho , 
voltado para a validação de conteúdos da Psicologia Educacional, 
não pode deixar de examinar os conceitos relativos a essa área 
do conhecimento cientifico.

Com o fim de realizar tal tarefa, procedeu-se ao exame dos 
pressupostos apresentados pelos autores mais representativos no 
campo da Psicologia Educacional. Foi feita uma revisão de litera 
tura em obras de Psicologia Educacional e em artigos concernentes 
ao tema_da formação psicológica dos-futuros professores.

Os conceitos encontrados nessa revisão, foram analisados 
em função dos seguintes critérios:

a) enfoque - diz respeito ã consideração do autor á Psico 
logia Educacional como ciência pura ou ciência aplicada;



b) objeto - refere-se ao que é considerado como centro de 
interesse dos estudos e pesquisas da Psicologia Educacional;

c) embasamento teórico - relaciona -se à identificação das 
ciências da*s quais a Psicologia Educacional retira subsídios fun 
damentais para a realização de suas pesquisas.

No Quadro I, a seguir, são apresentados os conceitos de
Psicologia Educacional, com os autores que os propõe, datas e
critérios em função dos quais foram analisados.
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DATA AUTOR CONCEITO ENFOQUE OBJETO EMBASAMENTO TEÕRICO

1970 MOULY A Psicologia Educacional lida com aplica
ções de recursos da Psicologia aos proble 
mas enfrentados pelo professor em sala de 
aula.

Ciência aplica 
da

Problemas de 
sala de aula

Psicologia Geral

1974 GIBSON A Psicologia Educacional consiste no estu 
do cientifico da conduta humana e dos 
princípios segundo os quais ela pode ser 
dirigida pela educação.

Ciência pura Conduta huma 
na era situa- 
çao educati
va.

Psicologia Geral

1976 AUSUBEL A Psicologia Educacional e a ciência apli 
cada que trata daquelas proprieSades da 
aprendizagem que se relacionam com, modos 
eficazes de efetuar deliberadamente mudan 
ças cognitivas que tenham valor social.

Ciência aplica 
da

Propriedades 
da aprendiza 
gem

1976 SAWREY & 
TELFORD

A Psicologia Educacional e o campo de 
aplicação da psicologia ã educaçao.

Ciência aplica 
da

Educaçao Psicologia Geral

1980 MARQUES "A 'Psicologia Educacional e o campo do co_ 
nhecimento que endereça seus estudos e 
suas metas para o pleno desenvolvimento 
do ser humano3 através de suas experien - 
cias e aprendizagens. Assim ela se dimen
siona na abrangência de tres areas que 
lhe dão suporte teorico: a) psicologia do 
desenvolvimento; b) psicologia do ensino- 
aprendizagem; e) psicologia social3 inter 
relações pessoais”.

Ciência pura e 
aplicada.

0 ser humano: 
suas experi- 
encias e apre 
dizagens

Psicologia do desen 
volvimento 
nPsicologia do ensi- 
no-apr endizagem 
Psicologia social

1980 WITTER 1

1
ftA Psicologia Educacional e aquele ramo 
da Psicologia que se apoia em outros ra - 
moSj notadamente na Psicologia da Aprendi 
zagem e do D es envolvimento3 em busca de 
dados que lhe permitam delimitar3 estrutu 
ror e investigar sua própria drea de inte 
resse".

Ciência pura Psicologia do Deôen 
volvimentb 
Psicologia da Apren 
dizagem

. . L. . . -



Enfoque

Antes de se passar à análise dos conceitos em função do 
primeiro critério - ENFOQUE - torna-se necessário deixar 'claro 
o que significam ciência pura e ciência aplicada.

Essa classificação da ciência em pura e aplicada relacio 
na-se ao fim a que a pesquisa por ela desenvolvida se destina . 
Nesse sentido, há a considerar a pesquisa pura ou pesquisa bãsi 
ca, que tem por meta única o conhecer por conhecer.

"Do outro lado, há a pesquisa aplioada3 na qual o inves

tigador e movido pela necessidade de contribuir para fins prãti_
\

cos3 de ordem mais ou menos imediata" (Marinho, 1980, p. 19).

A ciência pura, também chamada básica ou fundamental,bu^ 
ca a descoberta de verdades ou princípios básicos. Direciona-se 
mais especificamente para a testagem de hipóteses' e teorias ■ e 
não está diretamente preocupada com o campo imediato de aplica
ção. As pesquisas por ela desenvolvidas são, em geral, realiza
das em laboratório, utilizando, preferentemente, sujeitos ani - 
mais. É dada grande ênfase a controle e precisão.

Segundo Ausubel (1969), o objetivo da ciência pura con - 
siste em desenvolver o conhecimento, embora os pesquisadores des 
sa área não façam objeções a que suas descobertas sejam utiliza 
das na solução de problemas práticos e, de certa forma, se sin
tam motivados por essa possibilidade.

Quanto à ciência aplicada, ela pode ser vista sob dois 
ângulos:

a) como uma aplicação dos princípios das ciências básicas 
ã resolução de problemas do mundo prático.
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Nesse sentido, ela tem como interesse primário a testagem 
de teorias no campo, desenvolvendo, pois, a chamada pesquisa de 
campo. Como o objetivo desse tipo de pesquisa é a transfetência 
de resultados diretamente para o campo de aplicação, ficam sa - 
crifiçados, em certa medida, determinados critérios, como contro 
le e precisão, para que ela possa ser efetuada em situação simi 
lar àquela a que seus resultados serão aplicados;

b) como uma ciência que se orienta para a realização de 
fins práticos.

Ausubel (1969) deixa bem claro o que significa este segun 
do sentido, ao afirmar que as ciências aplicadas também são ciên 
cias com características próprias, com corpos distintos e siste 
matizados de teoria e metodologia, que não podem ser derivados 
ou extrapolados das ciências básicas com que se relacionam. As 
ciências aplicadas possuem, portanto, corpos independentes de 
princípios gerais que embasam os estudos por elas desenvolvidos. 
Os problemas que elas buscam solucionar, mais do que o conheci
mento que utilizam, são aplicados.

Carrol (1965), Gibson (1974) e Witter (1980), situam a 
Psicologia Educacional sob o enfoque de ciência pura. Como tal, 
ela tem objeto próprio e estuda os problemas educacionais de um 
ponto de vista psicológico. Realiza suas próprias investigações 
e desenvolve leis e princípios que são de grande utilidade para 
todos aqueles que se ocupam com atividades educacionais comopro 
fessores, orientadores, supervisores, administradores, curricu- 
listas. Presta ainda auxílio a pais e a todos aqueles que, mes
mo em caráter não profissional, desempenham algum papel na edu
cação das novas gerações.
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Anderson (1954), Stanley (1963), Kelly (1965), Mouly( 1970), 
Sawrey & Telford (1976) vêem a Psicologia Educacional como ciên 
cia aplicada, porque ela se utiliza dos recursos oriundos’ da 
Psicologiar especialmente da Psicologia do Desenvolvimento, e da 
Aprendizagem para a resolução de problemas educacionais, sendo 
portanto vista como ciência aplicada dentro do primeiro sentido. 
Ausubel (1969, 1976) ê o único dentre os autores pesquisados que 
visualiza a Psicologia Educacional como ciência aplicada, de

- acordo com o segundo sentido em que pode. ser considerada. Em artigo 
intitulado "Is there a discipline of Educational Psychology "(1969). 
0 referido autor afirma: que a Psicologia Educacional e inequivo 
camente uma disciplina aplicada mas não é psicologia geral apli
cada aos problemas educacionais. Postula ainda, que as discipli
nas aplicadas como a Engenharia, a Mecânica, a Medicina e a Psi
cologia Educacional, entre outras, não aplicam os princípios das 
ciências com que se relacionam aos problemas práticos; na reali
dade, elas possuem corpos de teoria aplicada que são tão básicos 
quanto os princípios acima citados, mas que são definidos num nl̂  
vel mais baixo de generalização e com relevância maior e mais d:L 
reta para aplicação aos problemas de seus respectivos campos.

Rudolfer (1965) e Harold (1954) conceituam Psicologia Edu 
cacional dentro de um duplo enfoque: ciência pura e ciência apli 
cada, porque a referida disciplina, além de aplicar princípios 
da psicologia às situações educacionais, realiza suas próprias 
investigações, caracterizando-se como um ramo da ciência psicoló 
gica.
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Marques (1980) assume a mesma posição ao afirmar que:
38

"A riqueza da Psicologia Educacional3 co
mo campo de atividades, reside3 precisamente3 
em poder ser visualizada3 tanto como'teoria3 
ciência - alargando e aprofundando o conheci 
mento do ser humano - como a dimensão de ci~ 
encia aplicada - contribuindo para melhor 
organizar o ambiente ou as influencias e es- 
timulos a fim de facilitar o crescimento e 
desenvolvimento humano " (p* 4) .

Constata-se, portanto, a partir do exame dos conceitos 
apresentados pelos pesquisadores, que a Psicologia Educacional é 
considerada tanto como ciência pura como ciência aplicada.

Segundo essa análise do conceito de Psicologia Educacional 
de acordo com o critério enfoque, julga-se mais adequado concluir 
pela colocação da Psicologia Educacional como ciência aplicada , 
dentro do duplo sentido que essa expressão assume:

a), de aplicação dos princípios da Psicologia que apresen
tam relevância para as situações educacionais, desde que se te - 
nha o cuidado de realizar a investigação aplicada necessária à 
determinação de sua eficiência na resolução dos problemas práti
cos. Portanto, os princípios devem ser particularizados a nível 
de aplicação;

b) de resolução de problemas práticos a partir de suas pró 
prias conceptualizações e resultados de pesquisas, uma vez que 
auxilia o professor a propor e a colocar em prática soluções piau 
síveis para as dificuldades que enfrenta ao direcionar o compor
tamento dos alunos para objetivos considerados desejáveis.



Objeto

0 objeto de uma ciência i representado por aquilo que cons
«

titui seu principal foco de interesse. Ele pode ser inferido a 
partir de ura exame de seus conteúdos básicos, bem como, a partir 
de uma investigação sobre’quais são as principais preocupações 
dos estudiosos dessa ciência.

0 objeto da Psicologia Educacional foi o segundo critério 
proposto para análise dos conceitos apresentados. Em relação a 
esse critério, existe, à primeira vista, uma certa diversidade 
de opiniões entre os autores pesquisados.

Stanley (1963) e Sawrey & Telford (1976) colocam a educa 
ção como objeto de estudo da Psicologia Educacional, não especi 
ficando aspectos desse amplo processo.

Rudolfer (1965), Gibson (1974) e Marques (1980) dizemqúe 
os estudos da Psicologia Educacional têm por objeto o comporta
mento humano, em especial, as aprendizagens que o ser humanorea 
liza, em situações educacionais. A Psicologia Educacional, da
mesma forma que a Psicologia Geral, estuda o comportamento huma 
no, restringindo, porém, esse estudo a determinadas situações 
de vida humana, ou seja, situações educativas.

Para Harold (1954) e Carrol (1965), a aprendizagem esco
lar e os problemas que ela envolve se constituem no objeto da
Psicologia Educacional.

Mouly (1970) diz que a Psicologia Educacional está volta 
da para a problemática de sala de aula. E esclarece "mais espe
cificamente a Psicologia Educacional se interessa pela compreensão
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de: a) a criança - seu desenvolvimento3 suas necessidades e suas

peculiaridades individuais; b) a situação de aprendizagem - onde
*

se inclui a dinâmica de grupot na medida em que esta influencia 
a aprendizagem; c) os processos através dos quais a aprendizagem 
pode tornar-se mais eficiente" (p. 1).

Ausubel (1976) coloca as propriedades da aprendizagem co
mo foco de interesse da Psicologia Educacional. Constata-se que 
o autor em questão, em todas as suas obras, enfatiza a aprendiza 
gem. Stones (1972) apresenta uma citação datada de 1968 em que o 
autor acima citado diz que o estudo da aprendizagem escolar é 
província da Psicologia Educacional.

Um exame mais cuidadoso dos autores pesquisados, no tocan 
te ao objeto da disciplina em estudo, demonstra que a diversida
de é mais,aparente do que real. Embora apareçam a. Educação, o 
comportamento humano em situações de aprendizagem e o processo 
de aprendizagem como focos de interesse da Psicologia Educacio
nal, existe entre esses tópicos íntima relação. A Educação exis
te para que o ser humano atinja a plenitude em seu processo de 
desenvolvimento por meio de aprendizagens que a sociedade consi
dera válidas.

Pode-se concluir dizendo que o objeto da Psicologia Educa 
cional é o comportamento do ser humano, quando se acha submetido 
a situações educativas. E aqui, deve-se entender situações educa 
tivas num -contexto especialmente organizado para desenvolver ex
periências de aprendizagem; é o caso das escolas e instituições 
similares voltadas para a aprendizagem formal.
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"Enquanto c£encia aplicada, a psicologia 

educacional reao trata das linhas gerais da 
aprendizagem propriamente dita. Antes de tu 
do, volta-se para aquelas propriedades d~ê 
aprendizagem que podem estar relacionadas a 
meiô s efetivos para tornar deliberadamente 
estáveis as mudanças cognitivas que tem va
lor social" (Ausubel, 1953, apud Ausubel et 
alli, 1980, p. 8). ‘

Embasamento Teórico - Os autores pesquisados concordam em 
que a Psicologia Educacional busca embasamento teórico na Psico
logia Geral - disciplina da qual se originou - e em alguns de 
seus ramos, mais especialmente'na Psicologia do Desenvolvimento, 
na Psicologia da Aprendizagem e na Psicologia Social.

Da Psicologia do Desenvolvimento, a Psicologia Educacio - 
nal retira subsídios para a compreensão do educando, dos fatores 
e processos que determinam o seu crescimento, desenvolvimento e 
ajustamento.

Na atualidade, duas grandes linhas determinam a orienta - 
ção tomada na psicologia americana, pela Psicologia do Desenvol
vimento. Segundo Elkind (1970), essas duas linhas são a desenvo.1 

vimentista e a experimentalista. O mencionado autor esclarece os 
pontos de vista básicos das duas orientações: a psicologia desen 
volvimentista, de tradição européia, tende a ver a criança como 
um organismo em crescimento. Para os adeptos dessa orientação, o 
crescimento da criança i um processo de diferenciação crescente 
e de integração hierárquica de estruturas progressivamente elabo 
radas. Isto faz da criança um-tipo-de organismo diferente do
adulto. Podem ser considerados como representantes dessa linha 
Freud, Bruner e Piaget.



A orientação experimentalista, cuja origem pode ser encon 
trada no empirismo inglês, com seu associacionismo fisicalista , 
vi a criança como um organismo simples. Para os estudiosós que 
seguem essa orientação, o crescimento i um processo de ganhos cres 
centes como conseqüência.do acúmulo de experiências. Isto faz com 
que a criança difira do adulto, apenas em grau. Os principais re 
presentantes dessa linha de pesquisa são Bandura, Bijou, Sears e 
Skinner, cujos postulados, têm dado margem a muitos debates.

0 conhecimento dos trabalhos desenvolvidos dentro dessas 
duas orientações básicas i de grande utilidade ao educador e,por 
essa razão, teorias de desenvolvimento delas decorrentes são
incluídas como conteúdos obrigatórios nos cursos de Psicologia 
Educacional.

A Psicologia da Aprendizagem fornece, ao educador, subsí
dios de grande valor para a compreensão do processo ensino-apren 
dizagem, em suas características, condições, elementos e fatores. 
Os temas relativos a esse ramo da Psicologia merecem grande des
taque nas obras e programas de Psicologia Educacional, como pode 
ser constatado nos quadros constantes dos Anexos II e III do pre 
s ente trabalho.

Essa importância dada ao processo de aprendizagem ê bem 
antiga entre os autores da área de Psicologia Educacional. Já 
em 1953, Lyon (apud Aspy, 1970) afirmava que a maioria dos livros 
texto da área em estudo concordava em que o centro de interesse 
da Psicologia Educacional é a aprendizagem.
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Mais recentemente, encontramos posição semelhante em Ausu
bei (1976) que declara ser a Psicologia Educacional aquele ramo

»
especial da psicologia voltado para a natureza, condições, resul 
tados, retenção e avaliação da aprendizagem escolar.

0 mencionado autor prossegue, afirmando que o conteúdo bã 
sico da Psicologia Educacional consiste, primeiramente na teoria 
da aprendizagem significativa e retenção e a influência sobre a 
aprendizagem escolar de todos as variáveis significativas como 
desenvolvimento cognitivo, afetivo, social e motivacional.

Das colocações acima, constata-se que, embora não ignoran 
do a necessidade do conhecimento do processo de desenvolvimento, 
Ausubel (1976) privilegia o processo da aprendizagem ao tratar 
da Psicologia Educacional.

Segundo Marques (1980), as contribuições dk Psicologia da 
Aprendizagem se iniciam com os pioneiros como Thorndike (1932) , 
Hull (1943), Tolman (1951), Skinner (1954) e no momento, merecem 
destaque Belth (1971), Eisner (1971), Gronlund (1971), Cronbach 
& Keppes (1976), estes últimos já voltados mais especificamente 
para os problemas do desenvolvimento curricular.

O professor, que tem como principal função orientar o pro 
cesso ensino-aprendizagem, necessita pois possuir conhecimento 
da Psicologia da Aprendizagem para que possa embasar suas ativi
dades e decisões em princípios científicos.

Uma outra importante fonte de subsídios para a Psicologia 
Educacional é a Psicologia Social. Uma vez que a Educação é um 
processo social, o professor precisa conhecer e entender a dinâ
mica de ajustamento do educando, bem como a forma pela qual esse 
processo é influenciado pelos vários grupos do qual o aluno é 

membro.
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Não se pode, também, esquecer que o professor trabalha com 
grupos de alunos e não com alunos individualmente. Precisa,pois., 
aprender a tratar com educandos em um ambiente social e entender 
a aprendizagem como um processo tanto individual como social.

De acordo com Postic (1979), os estudos psicossociolõgi - 
cos sobre a situação educativa têm, em primeiro lugar, se apoia
do sobre os resultados dos trabalhos efetuados com pequenos gru
pos. Centram-se sobre o estudo do grupo de classe, as comunica - 
ções que se estabelecem entre seus membros e sobre as estruturas 
que a análise dessas comunicações revela. Consideram a função e 
o valor orgânico do grupo de classe tão importantes quanto as 
interações funcionais que nele se manifestam.

Quanto ao mecanismo da influência especifica que é a si - 
tuação educativa, a análise psicossociológica examina como os 
membros do grupo de classe se situam uns em relação aos outros , 
como agem em função de sua própria posição, como se comunicam , 
como se ajustam mutuamente e como nascem e se resolvem os confli 
tos do grupo.

Essa breve descrição das análises realizadas pelos estu - 
dos psicossociológicos torna patente a importância de seu conhe
cimento pelo futuro professor.

Um exame dos conteúdos propostos pelas obras de Psicolo - 
gia Educacional reflete as ciências das quais ela retira subsl - 
dios teóricos-.para fundamentar seus trabalhos de—pesquisa..

Tal fato não significa, porêm, que a Psicologia Educacio
nal seja um conjunto um tanto quanto desconexo de temas que carac 
terizam os demais ramos da psicologia que a embasam. Na realida
de, esses temas são por ela abordados não como fins em si mesmos,
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mas somente na medida em que têm relação com a aprendizagem que 
ocorre em sala de aula. A verdadeira ciência da Psicologia Educa 
cional considera apenas aquelas teorias psicológicas, aquelas 
evidências ie problemas que apresentam interesse direto tanto pa
ra o estudioso da educação quanto para o futuro professor em seu 
papel de orientador da aprendizagem.

Os conteúdos constantes do instrumento de coleta de dados 
deste trabalho de pesquisa, também demonstram a relação da Psico 
logia Educacional com os citados ramos da Psicologia.

a- Domínio II - Psicologia do Desenvolvimento e Social.

b- Domínios III, IV e V - Psicologia da Aprendizagem.

Os conteúdos constantes do Domínio I - objetivos educacio 
nais e instrucionais, são uma contribuição relativamente recente 
da Didática ã Psicologia Educacional e têm sido incluídos apenas 
em obras mais atuais, das quais a de Klausmeier & Goodwin (1977) 
i um exemplo.

Após a análise dos conceitos em função dos critérios pro
postos, pode-se concluir conceituando a Psicologia Educacional 
como a ciência aplicada que estuda o comportamento humano em si
tuações educativas e que busca ambasamento teórico na Psicologia 
do Desenvolvimento, Psicologia da Aprendizagem e Psicologia So - 
ciai.

2.2. Métodos Utilizados nos Estudos e Pesquisas da Psico
logia Educacional

Para que possa realizar os objetivos a que se propõe a 
Psicologia Educacional precisa coletar e estudar dados relevan - 
tes, concernentes ao seu objeto de estudo. A forma de coleta a 
análise desses dados varia de acordo com o método desenvolvido 
pelo pesquisador.

45



Para que se possa melhor compreender a disciplina em es
tudo, é importante que se conheçam os métodos e técnicas mais

tutilizados pelos estudiosos dessa área. .

Uma descrição dos métodos e técnicas desenvolvidos pelos 
psicólogos educacionais em seu trabalho, se torna necessária no 
presente trabalho, face a um de seus objetivos que é analisar e 
sistematizar as posições mais comuns sobre a estrutura básica 
da Psicologia Educacional.

Tal descrição também ê de utilidade para todos aqueles 
que desenvolvem atividades em sala de aula, pois poderá guiá-los 
na escolha do método ou técnica mais adequada ao estudo dos pro 
blemas que enfrentam em seu trabalho.

Os estudos realizados pelos psicólogos educacionais têm 
por objeto o comportamento do ser humano, quando éste se encon
tra sob a ação educativa e os fenômenos do ambiente que exercem 
influência sobre ele. Tais fenômenos podem ser englobados sob o 
título de situação de ensino-aprendizagem.

Esses estudos se caracterizam como investigações preci - 
sas, objetivas e passíveis de comprovação científica e são efe
tuadas por profissionais capacitados e imparciais, cujo objeti
vo ê compreender, predizer e, se possível, controlar os fenôme
nos relacionados à atividade educacional sistemática e organiza 
da.

Os métodos utilizados pelos psicólogos educacionais são 
de natureza diversificada, natureza essa que é determinada por 
um conjunto de fatores: tipo do problema a ser estudado, carac
terísticas dos sujeitos e dos fenômenos, orientação seguida pe
lo pesquisador, recursos financeiros e disponibilidade de tempo.
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Apesar da diversidade apontada, a Psicologia Educacional 
utiliza em seus estudos os métodos científicos em geral, e, em 
particular, os das ciências sociais.

Antes de se passar a descrever, de forma detalhada, os 
métodos mais comuns á Psicologia Educacional, são descritos os 
dois tipos de orientação em relação ao comportamento e situação 
de ensino-aprendizagem seguidas pelos estudiosos dessa área.

a) Estudo do comportamento e suas formas de adaptação a 
partir do comportamento individual e grupai. Nesse tipo de enfo 
que, o comportamento dos indivíduos e dos grupos são consáldera- 
dos como variáveis independentes, que se constituem nos fenôme
nos manipulados pelo pesquisador e que se revestem da condição 
de antecedentes, enquanto os aspectos do contexto em que os com
portamentos se desenvolvem representam as variáveis dependentes, 
isto é, os fenômenos resultantes da manipulação e que assumem a 
condição de conseqüentes. *

Até o presente momento, esta tem sido a orientação mais 
seguida pelos psicólogos educacionais e dela se encontram exem
plos em pesquisas sobre coordenação motora, interesses, aptidões, 
estrutura dos grupos humanos e outras.

b) Estudo do comportamento a partir do contexto, que ad
quire proeminência, passando as situações educativas à condição 
de variáveis independentes, enquanto os comportamentos dos indi 
víduos e dos grupos transformam-se em variáveis dependentes.Nes^ 
se tipo de orientação, surgem questões sobre o valor, eficácia 
e efeito das situações educacionais sobre o comportamento do 
aluno e do agente educativo. Os problemas têm como elementoscen 
trais, planos, programas, métodos de ensino, ajustamento de in
teresses e rendimento dos alunos.

47



Segundo Onativia (1977), talvez este segundo enfoque seja 
o mais promissor para as ciências da educação, porque permite can 
preender o comportamento humano em situações educacionais ’especí 
ficas e diversificadas e medir o valor educativo de diferentes 
contextos. _

A) Estudo do comportamento a partir do comportamento indi 
vidual e grupai.

MÉTODOS

Aqueles estudos que seguem esta orientação, isto é, cen - 
tram a investigação nas estruturas e mudanças de comportamento , 
empregam os seguintes métodos:

OBSERVAÇÃO - consiste no estudo das manifestações de com
portamento e implica na descrição de fatos e de condições exis - 
tentes. É um dos métodos mais generalizados e empregados na in - 
vestigação cientifica. Faz parte de praticamente todos os demais 
métodos, sendo utilizada com freqüência, em estudos casuais e 
acidentais de vários tipos de comportamento.

Segundo Sawrey & Telford (1973), para que a observação se 
tome mais segura e significativa, algumas medidas devem ser toma 
das; treinamento do observador, definição objetiva do comporta
mento escolhido, registro cuidadoso e completo dos resultados , 
realização da observação por períodos limitados de tempo e empre 
go de dispositivos que permitam ao pesquisador observar, sem ser 
notado. Pode-se, ainda, utilizar mais de um observador para ga - 
rantir maior grau de fidedignidade e lançar mão de recursos tec
nológicos (filmes, gravações, etc.) que complementam e/ou substi 
tuem a observação direta.
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Selltiz (1976) assume posição semelhante a dos autores an 
teriormente citados, ao afirmar que, para se transformar em méto 
do científico, a observação deve servir a um objetivo jã determi 
nado na investigação, ser planejada e sistemática, responder a 
um conjunto de proposições gerais a ser submetida à comprovação, 
bem como, ao controle de objetividade, validade e confiabilidade.

A observação, assim desenvolvida, é um método de investi
gação jã altamente respeitado e utilizado em larga escala, repre 
sentando um meio termo entre a experiência diária e a experimen
tação.

EXPERIMENTAÇÃO - é freqüentemente considerada como o méto 
do científico por excelência. Ela pode assumir vários "designs" , 
mas, sua principal característica é a de permitir a verificação 
da existência de uma relação causai entre variáveis. Sua utiliza 
ção torna possível a manipulação de uma variável, chamada inde - 
pendente. Essa manipulação consiste na utilização dessa variável 
em relação a objetos, sujeitos, situações, que se denominam va - 
riáveis dependentes. Após a manipulação, as variáveis dependen - 
tes são medidas. Se apresentarem modificadas, em função da mani
pulação da variável independente, pode-se concluir que a modifi
cação foi resultado do efeito da primeira variável.

0 método experimental ê, muitas vezes, empregado em pesqui 
sas realizadas em laboratório, como nos estudos de Thorndike (1930) 
e Skinner (1953) sobre a aprendizagem em animais.

Existem, porêm, situações que não permitem a realização do 
experimento em laboratório. Costuma-se, então, recorrer aos gru
pos paralelos. Este tipo de experimentação consiste em selecio -

\

nar dois grupos e igualá-los em relação ãs variáveis consideradas
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significativas. Um dos grupos - experimental - ê submetido a um 
determinado tipo de treinamento (variável independente), enquan
to o outro grupo - de controle - não recebe esse treinamento.Ter 
minado o experimento, avaliam-se os dois grupos pelo mesmo tipo 
de instrumentos. A análise dos resultados apresentados pelos dois 
grupos permite tirar conclusões sobre a variável em estudo.

Muitos dos princípios fundamentais da Psicologia Educacio 
nal foram descobertos a partir da experimentação, que será sem - 
pre uma das suas mais importantes fontes de informação.

MÉTODO CLÍNICO - ê usualmente empregado no estudo de apren
\

dizagens específicas e dificuldades de comportamento de natureza 
complexa. Emprega técnicas e procedimentos adequados ao caso em 
estudo, e tem por objetivo especifico determinar as dificuldades 
características do sujeito, apontando possibilidades de solução.

O método clínico se singulariza como um estudo intensivo 
de um indivíduo em particular’ e envolve, entre outros, observação, 
testes variados, exames físicos e psiquiátricos, levantamento da 
história individual por meio de entrevistas com elementos que pos 
sam oferecer dados importantes para melhor compreensão do compor 
tamento do sujeito.

Ao empregar o método clínico, o investigador concentra sua 
atenção em um único sujeito, que ê estudado como indivíduo, em 
vez de ser considerado como um exemplo bom, regular ou mau do 
que deveria ser, de acordo com padrões prê-estabelecidos.

Em educação, o método clínico, também chamado de estudo de 
caso, ê especialmente indicado para o estudo de certos problemas, 
tais como, delinqüência crônica, perturbações emocionais acentua 
das, gagueira, dificuldades sérias na leitura, para citar apenas 
alguns exemplos.
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MÉTODO GENÉTICO - este tipo de método tem sido usado, em 
larga escala, em estudos sobre crescimento e desenvolvimento, po 
dendo assumir duas formas distintas: *

a. estudos longitudinais - em que um mesmo sujeito é estu 
dado durante períodos de 'tempo relativamente longos, analisando- 
se as características básicas de cada período;

b. estudos transversais - em que se estudam indivíduos de 
diferentes faixas etárias, analisando-se, também, os aspectos 
mais marcantes de cada faixa. Por razões óbvias de tempo, são 
mais comuns os estudos transversais.

TÉCNICAS

Ainda dentro do enfoque que dá primazia ao comportamento 
individual e grupai existem, paralelamente aos métodos já descri 
tos, técnicas comumente empregadas pelos psicólogos educacionais. 
Entre elas destacam-se a entrevista, o questionário, os inventá
rios de personalidade, os testes psicomêtricos ou provas de ati
tudes, que serão explicados a seguir:

ENTREVISTA - destina-se a coletar dados sobre a experiên
cia pessoal do sujeito, seu relacionamento com familiares, ami - 
gos e companheiros, suas opiniões e atitudes.

Como, nessa técnica existe grande interação entrevistador/ 
entrevistado, para que ela apresente bons resultados, o primeiro 
deve apresentar habilidades e atitudes que lhe permitam bem de - 
sempenhar seu papel. Este fato deixa claro que a entrevista apre 
senta problemas de confiabilidade e validade, por estar sujeita 
a alto grau de subjetividade. Para corrigir esta possível falha,
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costuma-se fazer entrevistas repetidas com o sujeito, uOíú as pes 
soas a ele ligadas e checar as informações obtidas, a fim de as
segurar confiabilidade aos dados coletados.

QUESTIONÁRIO - consiste em uma lista organizada de pergun 
tas podendo servir a vários objetivos: levantamento de dados, de 
opiniões, de atitudes, de interesses, ou relacionar-se a percep
ções sobre traços de personalidade.

A confiabilidade e validade desta técnica repousam no ri
gor metodológico da elaboração do instrumento, bem como, na ho - 
nestidade e idoneidade dos informantes.

Embora apresente limitações por sua subjetividade e pouca 
flexibilidade, o questionário apresenta algumas vantagens: atin
ge um grande número de elementos de uma população e sua aplica - 
ção bem como a tabulação de resultados ê bastante'econômica. Es
sas características positivas justificam e particularizam o ques 
tionãrio como uma forma original e válida de levantamento de da
dos, em Psicologia Educacional.

INVENTÁRIOS DE PERSONALIDADE - são também um tipo de ques 
tionãrio. Apresentam, porém, uma diferença básica em relação a 
ele: são construídos em função de conceptualizações teóricas e 
dinâmicas da personalidade. Não são simples levantamentos de da
dos sobre um determinado tópico, porque procuram individualizar 
a colaboração do sujeito.

Esta técnica apresenta sérios problemas de confiabilidade 
e validade. Vários recursos vêm sendo desenvolvidos para corri - 
gir essas falhas, destacando-se as intercorrelações das escalas 
dos itens.
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TESTES PSICOMSTRICQS OU PROVAS DE ATITUDES • sãc provas 
objetivas, tipificadas e com alto índice de validade. Partem de 
amostras manifestas de comportamento, têm' finalidade diagnostica 
e, no momento, constituem-se em técnica muito avançada para a ex 
ploração de atitudes e determinação de certos fatores de matura
ção, aprendizagem e rendimento escolar.

Os testes psicomêtricos são um tipo especial de experimen 
to em psicologia, porque garantem uniformidade de procedimentos 
e de critérios para manter, sob controle, as condições de obser
vação.

B) Estiado do Comportamento a partir do contexto

Os psicólogos educacionais que realizam seus estudos con
forme este segundo tipo de orientação, que dá proeminência ao con 
texto sõcio-cultural em que o comportamento se desenvolve, utili 
zam métodos provenientes das investigações antropológicas, socio 
lógicas e psicológicas. ’ .

Dos autores pesquisados, na área de Psicologia Educacional, 
apenas Onativia (1977) faz referência a esse tipo de métodos que 
serão aqui descritos, segundo o mencionado autor.

MÉTODO TOPOLÔGICO DA ESTRUTURA DO AMBIENTE - este método 
foi criado por Kurt Lewin, autor da chamada teoria topolõgica ou 
de Campo. O ponto de partida de Lewin foram os pressupostos bãsi_ 
cos da teoria de Gestalt e algumas formulações matemáticas da 
geometria topolõgica.

De um modo bastante simplificado, a idéia central da teo
ria de Lewin é a de que o comportamento (C) é função da pessoa 
(P) e de seu ambiente (A). Isto pode ser expresso pela fórmula
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C=f (PA). Segundo esta mesma teoria, o ambiente (espaço vital da 
pessoa) é dominado por forças psicodinâmicas que atuam de forma 
a fazer o indivíduo aproximar-se ou afastar-se de objetivos que 
se encontram dentro de seu espaço vital.

De acordo com este enfoque, o modelo de experimento plane 
jado por Lewin consiste em modificar sistematicamente o contexto 
do ambiente e definir o sistema de tensão e de forças capazes de 
produzir efeitos e mudanças no comportamento.

' Dentre os muitos exemplos desse modelo, o que mais se re
laciona com a educação é o estudo da atmosfera dos grupos condi
cionados por sistemas ideológicos. A trama e os esquemas de ten
são e forças desses grupos modificam as relações interpessoais e 
as aprendizagens que emergem em cada espaço vital.

Experimentos têm sido feitos em educação, utilizando esse 
tipo de método, para verificar a influência da espécie de atitu
de e de ideologia do líder sobre o desenvolvimento de atividades 
de socialização nos elementos do grupo.

0 MfiTODO DE CAMPO - foi elaborado pelos antropólogos com 
o objetivo de estudar o perfil total de uma estrutura social de
terminada. Este método consiste em observação coletiva e procura 
chegar a um perfil característico dos agrupamentos humanos em e£ 
tudo.

A característica básica deste método ê coletar informação, 
classificar, determinar os processos-constantes-dos fenômenos e 
construir a imagem da realidade que se estuda, sem que se afaste 
das situações em que os referidos fenômenos ocorrem.
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0 método de campo apresenta perspectivas significativas de 
valor para a Psicologia Educacional, com relação â análise funda 
mental da ecologia psicológica. Ele permite examinar e avaliar . 
as situações educacionais e determinar os fatores educativos que 
incidem no processo da aprendizagem.

Porém, sua aplicação aos problemas da educação torna ne - 
cessario desenvolver procedimentos adequados ao ambiente familiar, 
ao ambiente escolar e ao de todas as instituições que empregam 
recursos didáticos, com o objetivo de desenvolver a socialização 
e demais habilidades características da vida em sociedade.

Além disso, para assegurar a eficácia científica desse em 
preendimento, precisam-se provas de confiabilidade e consistên - 
cia interna do método e ainda devem ser elaborados categorias
precisas e índices quantitativos que tornem possível realizar ava

 ̂ 0

liações e comparações entre distintas unidades ecológicas de apren 
dizagem. .

ANÃLISE DOS CONTEQdOS DE UMA CULTURA - segundo Onativia 
(1977), este método criado por Berelson procura descrever de mo
do sistemático a categoria e a quantidade de informação por meio 
de uma mostra manifesta de comunicação social. Essa comunicação 
social pode, entre outras, ser um programa de rádio ou televisão, 
um filme, uma situação escolar.

Esse método envolve três etapas: delimitação do universo 
das comunicações a serem investigadas, definição da unidade de 
análise e escolha das categorias analíticas adequadas ao exame 
de comunicação do tema.
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Segundo este esquema, a análise de conteúdo torna possl - 
vel realizar um estudo objetivo e usar alguns índices quantitati 
vos das atitudes, normas e valores implícitos nas situações edu
cativas e no comportamento a elas inerente.

Em vista disso, não restam dúvidas de que estes novos mé
todos * que começam a ser empregados nos estudos de Psicologia Edu 
cacional, possibilitarão a descoberta e desenvolvimento de conhe 
cimentos e princípios muito úteis â Educação.

CONCLUSÃO

Na realidade, não existe comportamento isolado do contex
to sõcio-cultural em que ocorre e uma situação educativa só será 
realmente educativa na medida em que desenvolver valores que per 
mitam ao indivíduo ajustar-se ao seio da comunidade em que vive, 
atuando ainda como elemento de transformação sociad.,. Para que tal 
aconteça, ê imprescindível que os objetivos e procedimentos edu
cativos propostos pela Escola estejam em consonância com aspira
ções, valores e habilidades existentes na sociedade mais ampla 
em que está inserida.

2.3. Objetivos da Psicologia Educacional

A proposição de objetivos é uma condição muito importante, 
tanto para o desenvolvimento das ciências, como para a organiza
ção de cursos e programas, em qualquer área do conhecimento cien 

tlfico.

Em relação ãs ciências, a definição de objetivos ê essen
cial para traçar diretrizes para suas investigações e aplicações 
práticas, bem como para sistematizar os conhecimentos por elas 
desenvolvidos.
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.  57
No que se refere a cursos e programas, a definição de ob

jetivos ê o primeiro passo para qualquer planejamento educacio - 
nal. Um exame cuidadoso dos resultados que se pretende atingir é 
fator básico na indicação do que deve ser ensinado e de como de
ve ser ensinado. Na realidade, "a proposição de objetivos educacionais 
operacionalizados proporciona maior facilidade no planejamento geral de ensi_ 
no3 na escolha de estratégias e de processo de avaliação3 além de aumentar a 
clareza da linguagem utilizada" (Cordeiro, 1980, p. 183).

O problema da definição de objetivos tem sido preocupação 
de muitos estudiosos do processo educacional nas últimas décadas, 
tendo se evidenciado, em primeiro lugar, nos Estados Unidos. As 
obras de Bloom (1956) e de Mager (1962) comprovam esse interesse.

No Brasil, foi somente a partir da implantação da Lei 
5692/71 que se passou a dar atenção ã formulação de objetivos , 
nos planejamento educacionais. Nos cursos destinados a reciclar 
os professores de 19 e 29 graus para que pudessem trabalhar den
tro do espírito da nova lei, era dado grande destaque ao tema - 
formulação de objetivos - visando conscientizar para a necessida 
de vital de decidir que resultados eram almejados, ao planejar e 
implementar experiências educacionais.

Essa necessidade também se faz presente no planejamento 
de cursos e programas de ensino a nível.de 39 grau. A definição 
clara de objetivos impede que o professor se desoriente ao desen 
volver suas atividades e deixa bem claro para o aluno, o qne.de- 
le se espera.



Na área da Psicologia Educacional, a definição de objeti
vos se faz necessária tanto para a organizaçao dos princípios 
científicos por ela propostos, o que contribuirá para que 'ela dei 
xe de ser considerada como um conjunto de aspectos parciais,como 
para selecionar conteúdos e estratégias para os programas que se 
destinam aos cursos de formação para o magistério.

Uma revisão de literatura demonstra que o tema - OBJETIVOS-- 
é tratado por um grande número de estudiosos da Psicologia Educa 
cional, tais como: Anderson (apud Rivlin, 1953), Barnard (1954 ) 
Blair & Jones (1962), Herbert & William (1972), Klausmeier & Good 
win (1977), Mouly (1971), Onativia (1977).

Para uma apresentação mais organizada deste tema, os obje
tivos da Psicologia Educacional serão divididas em gerais e espe
cíficos. Os últimos serão agrupados em cinco domínios: Objetivos

0

educacionais e instrucionais, características dos alunos, nature 
za da aprendizagem, métodos de ensino e avaliação da aprendiza - 
gem, conforme proposição de Gage & Berliner (1979), em seu mode
lo do processo ensino-aprendizagem.

Os objetivos não serão operacionalizados, em termos de 
comportamentos observáveis, desde que, como tal se apresentam no 
instrumento de coleta de dados deste trabalho de pesquisa, sob a 
denominação de competências. As competências foram consideradas 
como a descrição de natureza qualitativa do comportamento do alu 
no expresso em termos de objetivos instrucionais.

Objetivos Gerais

O estudo da Psicologia Educacional, nos cursos de formação 
para o magistério, deve tornar o futuro professor capaz de:
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- analisar as situações significativas de sala de aula,em 
função de princípios científicos;

«
- emitir julgamentos profissionais objetivos, realistas e 

flexíveis, 'a partir de pontos de vista psicológicos;

- fundamentar as soluções propostas para os problemas de 
sala de aula, em conhecimentos psicológicos;

- tomar decisões empregando conhecimentos derivados da pes 
quisa cientifica.

Em síntese, o objetivo máximo da Psicologia Educacional é 
colocar o trabalho do professor sobre uma base cientifica.

Objetivos Específicos

As atividades desenvolvidas nos cursos de Psicologia Edu
cacional têm por objetivos específicos:

DOMÍNIO I - Objetivos Educacionais e Instrucionais.

- Auxiliar o professor a definir operacionalmente os obje 
tivos propostos pela Filosofia da Educação e pela sociedade.

- Capacitar o professor e definir objetivos educacionais 
atendendo ãs características dos alunos e às exigências do currl 
culo pleno da escola.

- Capacitar o professor a definir os objetivos instrucio
nais em termos de comportamentos observáveis.

DOMÍNIO II - Características dos Alunos.

- Colocar ao alcance do professor informações sobre os prir 
clpios biológicos e psicológicos do desenvolvimento humano e sua 
relação com as estruturas sociais que o favorecem ou obstaculi- 
zam.
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- Levar o professor a compreender os princípios fundamen
tais das diversas teorias de desenvolvimento e a aplicá-los a si 
tuações de sala de aula.

- Levar o professor a compreender a importância das rela
ções sociais, capacitando^o a empregar métodos que desenvolvam 
nos alunos, modelos de funcionamento social.

- Sensibilizar o professor para com os sentimentos dos alu 
nos, fazendo-o considerá-los, em sala de aula.

- Fornecer ao professor técnicas que lhe permitam dar aten 
dimento às diferenças individuais.

DOMlNIO III - Natureza do Processo Ensino-Aprendizagem.

- Demonstrar a influência da aprendizagem sobre os padrões 
do comportamento humano.

- Fornecer conhecimentos sobre os princípios das diversas 
posições teóricas a respeito do processo ensino-aprendizagem.

- Explicar ã luz das abordagens teóricas estudadas, o pro 
cesso ensino-aprendizagem, em situações específicas de sala de 
aula.

- Levax o professor a analisar o processo ensino-aprendi
zagem em seus elementos/ formas, características e fatores.

- Conscientizar o professor para o fato de que a aprendi
zagem é produto da influência mútua daquele que aprende e das 
pessoas e situações que ó rodeiam.
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DOMlNIO IV - Métodos de Ensino.

- Conscientizar o professor para a necessidade de selecio
«

nar a metodologia de acordo com as características dos alunos.

- Levar o professor a selecionar métodos e técnicas de en 
sino que se ajustem às suas características de personalidade.

- Desenvolver no professor a capacidade de organizar si - 
tuações que contribuam para a efetivação da aprendizagem.

. DOMlNIO V - Avaliação da Aprendizagem.

- Fornecer ao professor conhecimentos sobre os diversos 
tipos de instrumentos de medida e avaliação e sua forma de elabo 
ração.

- Desenvolver no professor a capacidade de diagnosticar 
os erros cometidos pelos alunos.

- Conscientizar o professor para a importância do proces
so de recuperação, antes do prosseguimento das atividades previs 
tas.

0 atingimento de tais objetivos não ê tarefa das mais fá
ceis. Porém, ela não pode ser relegada a um segundo plano, quan
do se reflete sobre dois pontos básicos:

a) A Psicologia Educacional desenvolve no professor os re 
quisitos capazes de transformá-lo num psicólogo educacional prá
tico e conseqüentemente, num professor de 19 e 29 graus mais efi
ciente e compreensivo; ”

b) a Psicologia Educacional deve ser uma das grandes for
ças da educação contemporânea.
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2.4. A Psicologia Educacional e a Atividade do Professor

Um sólido conhecimento na área da Psicologia Educacional
<

auxilia o professor no desempenho de suas atividades profissio - 
nais.

Esse auxilio se faz sentir, principalmente, nos difíceis 
processos de tomada de decisões e de solução dos problemas que 
surgem em sala de aula.

2.4.1. O Professor e a Tomada de Decisões

As decisões mais fundamentais sobre educação, de um modo 
geral, são tomadas a nivel de sistema, nos graus mais altos da 
hierarquia educacional.

Embora tais decisões imponham ao professor algumas restri 
ções e limitações, ele ainda ê livre para decidir sobre muitos 
aspectos da prática educacional. Na realidade, cada dia e de mui 
tas maneiras, o professor toma decisões que afetam o aluno, a e£ 
cola e a própria comunidade. Em sala de aula, sua autoridade ê 
soberana e compete a ele decidir, por exemplo, sobre o modo de 
sequenciar e apresentar conteúdos, sobre o esquema de atividades 
e de revisão a ser empregado, sobre como utilizar os grupos ins- 
trucionais.

0 professor necessita, a todo momento, emitir julgamentos 
e agir com cuidado, planejando suas decisões, embora, muitas ve
zes, o faça premido pelas exigências e caráter de urgência das 
situações com que se defronta. Para que possa agir e decidir de 
modo adequado, o professor precisa entender a si mesmo, a seus 
alunos e ao processo ensino-aprendizagem, entendimento esse que 
i desenvolvido pelo estudo de Psicologia Educacional.
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Por isso, segundo Blair et alli (1962), em primeiro lugar 

e, acima de tudo, a Psicologia Educacional auxilia o profsosor 
no difícil processo de tomada de decisões, porque somente uma sõ 
lida fundamentação científica lhe permitirá cumprir essa tarefa 
com judiciosidade.

2.4.2. O Professor e os Problemas de Sala de Aula

Ao desenvolver o seu trabalho, o professor se depara com 
inúmeros problemas relativos ãs diversas fases de suas funções de 
orientador do processo ensino-aprendizagem e de formador das no
vas gerações.

Segundo Gage & Berliner (1979), tais problemas são aqueles 
que, de uma forma ou outra sempre aparecem na atividade do pro - 
fessor. Esses autores vim a Psicologia Educacional como uma dis
ciplina de grande utilidade ao professor, na solução de proble - 
mas e propõem um modelo do processo ensino-aprendizagem, no qual 
demonstram como as seções da Psicologia Educacional se ajustam 
ao referido processo.

QUADRO II - Um modelo do processo ensino-aprendizagem_______

FASE DE 
INSTRUÇÃO

ATIVIDADES ATIVIDADES PRE- ATIVIDADES ATIVIDADES
PRÊ-INSTRU INSTRUCIONAIS E INSTRUCIO PÜS-INSTRU
CIONAIS INSTRUCIONAIS NAIS CIONAIS

FONTE:
Gage & Berliner, 1979, p. 5.



A seguir, será feita uma descrição mais detalhada do mode 
lo proposto por Gage & Berliner (1979). Segundo esses autores,os- 
problemas que se apresentam ao professor podem ser agrupadbs em 
cinco domínios:

I. OBJETIVOS EDUCACIONAIS E INSTRUCIONAIS.

Ao iniciar o seu trabalho, o professor deve ter uma idéia 
geral de seus propósitos. Porém, um problema se lhe apresenta : 
resolver que objetivos são os mais importantes e, em sua decisão, 
tem que considerar os objetivos da educação em geral, do grau de 
ensino em que irá atuar e da disciplina que irã lecionar. Esses 
objetivos se tornam cada vez mais específicos, e o professor tem 
que definl-los e apresentá-los, de forma clara aos seus alunos , 
para que estes saibam o que deles se espera.

A Psicologia Educacional contribui para resolver o proble 
ma da definição de objetivos, porque os psicólogos educacionais 
já desenvolveram formas de classificar os objetivos, indicando , 
inclusive, os termos em que os mesmos devem ser definidos.

II. CARACTERÍSTICAS DOS ALUNOS

Para que o professor possa realizar melhor a tarefa de de 
finir objetivos, ele precisa estar informado sobre as caracterls 
ticas mais importantes dos alunos com quem trabalhará.

0 problema, para o professor, é compreender os alunos e 
a Psicologia Educacional auxilia nessa tarefa, porque trata r=. da- - 
forma como as características dos alunos são definidas, organiza 
das e determinadas, bem como esclarece sobre os modos pelos quais 
essas características afetam a aprendizagem.

64



III. NATUREZA DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM

. O problema do professor ê planejar procedimentos de ensi-
  «no que levem em consideração os conhecimentos sobre como os alu

nos aprendem, sobre como motivá-los. Ele ainda deve saber como 
aplicar esses conhecimentos, enquanto interage com os alunos.

As teorias de aprendizagem e de instrução colocam à dispo 
sição do professor princípios sobre formas de aprendizagem, so - 
bre motivação, sobre retenção, transferência e avaliação do apren 
dido, apontando, ainda, possibilidades de aplicação desses prin
cípios a situações instrucionais.

IV. MÉTODOS DE ENSINO

Com base nos objetivos definidos^ nas características dos
alunos a quem o programa se destina e, ainda, em função de seus
conhecimentos sobre a natureza do processo ensino-aprendizagem , 
o professor deve resolver o problema de decidir sobre o método 
de ensino a ser empregado.

Nesse aspecto, a Psicologia Educacional auxilia o profes
sor, de modo indireto. Embora, a maior parte dos manuais de Psi
cologia Educacional não aborde diretamente o tema métodos de en
sino, apresenta capítulos sobre os vários tipos de aprendizagem 
a serem realizados, facilitando assim, a tarefa decisória do pro 
fessor no que concerne ã metodologia a ser desenvolvida.

V. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

O professor precisa planejar procedimentos para verificar 
se ocorreu aprendizagem, se os alunos atingiram os objetivos es
tabelecidos .
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Os psicólogos educacionais desenvolveram estudos que for 
necem ao professor indicações seguras sobre como elabor^1" i n^tru 
mentos de medida e sobre como selecionar, entre os diversos ti - 
pos jã existentes de instrumentos, o mais adequado a cada situa
ção. Orientam também o professor na administração dos instrumen
tos e interpretação de seus resultados.

Na realidade, como se pode observar no modelo apresentado, 
os domínios estão interrelacionados. As variáveis que os afetam 
podem ser estudadas em separado, ou em grupos, de acordo com os 
interesses da pesquisa que estiver sendo realizada.

Com vistas a tornar mais claras as interrelações que ocor
rem entre as variáveis do modelo do processo ensino-aprendizagem
em estudo será apresentado um diagrama demonstrativo dos três
principais tipos de variáveis trabalhadas pela Psicologia Educa

- - 0
cional.
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QUADRO III

DIAGRAMA DAS TRÊS MAIS IMPORTANTES CLASSES DE VARIÁVEIS QUE INTE
RESSAM À PSICOLOGIA EDUCACIONAL
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Aprendizagem de sinais
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Conceitos

Princípios f

Solução de Problemas
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a

MÉTODOS DE ENSINO

FONTE:
GAGE & BERLINER, 1979, p. 12
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A Psicologia Educacional propicia esclarecimentos sobre 
muitos aspectos da prática educativa, com destaque para o proces 
so ensino-aprendizagem. Assim sendo, ela auxilia o professbr a 
enfrentar os problemas de sala de aula, fornecendo-lhe base para 
sua solução e, mesmo, em ^lguns casos, levando-o diretamente a 
sua solução.

2.5. Conclusão

Após uma nalise dos aspectos mais relevantes da estrutura 
básica da Psicologia Educacional, pode-se concluir destacando al 
guns dados concernentes ã disciplina em estudo:

a) a Psicologia Educacional é uma ciência que se direcio
na para o estudo do comportamento humano em situações educacio -
nais;

b) o corpo de conhecimentos' por ela desenvolvido é o re - 
sultado de um intensivo trabalho de observação e investigação;

c) esse corpo de conhecimentos pode ser sistematizado e 
generalizado em princípios e teorias;

d) para realizar suas investigações, testar suas hipõte -
ses e formular suas teorias, a Psicologia Educacional desenvol -
veu uma metodologia;

e) esta metodologia é ütil para se chegar ã solução dos 
problemas educacionais, tal como eles se apresentam, em situações 
reais;

f) as informações, conhecimentos, princípios, teorias e 
metodologia que constituem a substância da Psicologia Educacio - 
nal fornecem base para a teoria e prática educacionais.



3. A Psicologia Educacional e Requisitos Necessários ao 
Desempenho Eficiente das Atividades Docentes

3.1., Introdução - educação para todos é uma das grandes me
tas das sociedades contemporâneas que estão a exigir dos siste -
mas educacionais não apenas quantidade, mas principalmente, qua
lidade. A educação ofertada deve estar adequada âs necessidades 
pessoais dos educandos e, mais ainda, às exigências sociais.

Os recursos da tecnologia, colocados a serviço da educa -
ção têm colaborado para resolver o aspecto quantitativo, porque
permitem, por meio de programas especiais, atender a um grande 
número de sujeitos. No entanto, por mais eficientes que tais meios 
possam ser, como já foi anteriormente evidenciado, o professor ê 
e será sempre, uma das variáveis mais importantes no processo en 
sino-aprendizagem.

Por essa razão, os problemas relativos à sua formação têm 
sido objeto de consideração e interesse em todos os tempos e , 
praticamente, em todas as nações.

0 primeiro passo para a definição de programas de prepara 
ção para o magistério é o estabelecimento do que seja um profes
sor competente. Antes de propor objetivos e determinar carga ho
rária e conteúdos, precisa-se definir qual seja o produto final 
desejado. Como deve ser um bom professor? Que requisitos deve 
ele apresentar para que possa executar de modo eficiente~~as at±=-~ 
vidades de orientador e estimulador da aprendizagem daqueles que 
lhe são confiados? Respostas definitivas a estas perguntas ainda 
não foram encontradas, apesar do grande número de estudos já rea 
lizados. Na realidade, ainda pouco se sabe sobre a relação posi-
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. 70
tiva entre características e qualidades do professor e efetivida 
de no ensino. A realização de pesquisas nesse campo envolve difi 
culdades relativas a técnicas de observação, sentindo-se, também, 
a carência de critérios satisfatórios para avaliar a competência 
do professor. •

3.2. Enfoques Básicos dos Estudos sobre Competência para
ensinar

As pesquisas até agora realizadas apresentam diversidade 
quanto à forma de visualizar a competência para ensinar. No en
tanto ̂  segundo Sant*anna (1975), elas podem ser classificadas de 
acordo com três enfoques definidos:

19 - Estático - a competência para ensinar é vista em ter 
mos de qualidades pessoais do professor. Características cogniti 
vas e de personalidade determinariam a eficiência no desempenho 
das atividades docentes. Tais pesquisas procuram determinar o 
que o professor ê ou parece ser e se desenvolveram a partir do 
inicio deste século, embora, na atualidade, ainda persistam abor 
dagens nessa linha. Encontram-se referências a características 
do professor em Lembo (1975), Mosquera (1976), Chanel (1977) ,
Estrela & Estrela (1977), Klausmeier & Goodwin (1977), Marques 
(1973), Mialaret (1977), Ausubel (1976). As colocações de Rogers 
(1973) também podem ser classificadas dentro deste enfoque, por
que o referido autor enfatiza as qualidades pessoais que o faci- 
litador da--aprendizagem deve apresentar.

Uma síntese das idéias propostas nas pesquisas dentro des 
te primeiro enfoque, permite identificar as principais caracte - 
rísticas que um bom professor deve apresentar, a saber:



a) características cognitivas: domínio do saber, espíri
to de rigor científico, acnhecimento da psicologia das cr' s s 
e dos adolescentes, espírito crítico, cultura sólida, capacida
de de organização do trabalho, domínio de métodos e técnicas de 
ensino;

b) características de personalidade; auto-domínio, auten 
ticidade, dinamismo, entusiasmo, imaginação, criatividade, faci 
lidade de expressão, senso de humor, compreensão e aceitação dos 
outros, atenção às dificuldades e necessidades dos alunos, im - 
parcialidade, espírito democrático, disponibilidade, humildade 
em reconhecer seus próprios erros.

Encontram-se, ainda, referências a características de apre 
sentação pessoal, como aparência bem cuidada, simplicidade e ele 
gância natural.

Apesar dos esforços dispendidos nessas pesquisas que ten
taram determinar características do bom professor, seus resulta
dos não trouxeram grandes progressos na análise da competência para 
ensinar. Suas conclusões não primam pela concordância e suas fa
lhas são, provavelmente, fruto das grandes dificuldades que a 
sua efetivação envolve: dinamicidade e complexidade da personali 
dade do professor, "não consideração de diferenças individuais do 
professor em função dos diferentes niveis de ensino e negligencia 
de certos fatores 3 como o sexo 3 por exemplo3 na qualidade de va

riável re-l-ê vante " (Sant'anna,— 19 75, p.--87). Pode-se ainda citar 
a "dificuldade de isolar o fator professor doutros fatores que 
interferem no rendimento da turma3 o enviesamento introduzido pe_ 
las escalas e a falta de medidas vãlidas" (Estrela & Estrela , 
1977, p. 45).
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Dentro deste enfoque estático, em que a ênfase recai so - 
bre características que um indivíduo pode ou não apresentar, não 
há muito lugar para os cursos de formação para o magistério, uma 
vez que tais características dificilmente poderão ser desenvolvi 
das por atividades, quer sejam de cunho teórico ou prático.

29 Intermediário - sob a influência da sociologia e da 
psicologia social, surgiu uma nova forma de encarar a competência 
para ensinar. Em vez de características, procurou-se determinar 
papéis e funções que o professor deve desempenhar. Não se trata 
mais do que o professor é, mas de tornar-se professor. A ênfase 
recai sobre padrões comportamentais do professor. Kinney (1952)e 
Fishbven (1955) (apud Sant'anna, 1975) apontam como papéis do pro 
fessor: mediador da cultura, membro da comunidade escolar, dire
tor de aprendizagem, guia e conselheiro, elo entre a escola e a 
comunidade, membro de uma profissão. Mialaret (1977), diz que o 
professor ocupa uma série de posições, e em cada posição tem fun 
ções específicas. São as seguintes as funções que ele aponta pa
ra o professor:

a) como educador - o professor desempenha o papel de ele
mento de união entre os alunos e a sociedade de seus pares, bem 
como entre os alunos e a sociedade dos adultos. Em sala de aula, 
o professor exerce a função de mestre, treinador, guia, supervi
sor e selecionador de recursos. Compete a ele colocar os alunos 
em contacto com situações que os incitem a-aprender, servindo-lhes* 
ainda, de conselheiro;

b) como membro de uma equipe pedagógica - o professor de
ve manter relacionamento constante com os demais membros da equi 
pe, com o corpo administrativo, com a comunidade, destacando-se
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aqui os pais dos alunos. Na equipe pedagógica, o professor tem a 
função de participar de trabalhos de pesquisa, visando cor.-b-nte 
aperfeiçoamento das técnicas de educar. Em relação ao corjjo admi 
nistrativo,. sua função ê colaborar, participar e, quando necessã 
rio, criticar e contestar, No que diz respeito à comunidade e 
pais dos alunos, as funções do professor são complexas e delica
das, podendo ser agrupadas sob três títulos: formação dos pais ,
colaboração com os pais na educação dos filhos e dinamização do 
meio social;

c) como membro de uma categoria profissional - a função 
do professor i participar das atividades relativas à difusão da 
cultura e educação permanente, bem como dos trabalhos de refle -
xão sobre a educação nacional.

Marques (1977a, ) enumera as seguintes funções para o
professor: diagnosticar, planejar, informar, orientar, sensibili 
zar, demonstrar, exemplificar, promover, acompanhar, desafiar , 
atender, discutir, avaliar e comunicar.

Do exposto, evidencia-se a diversidade e complexidade das 
funções que caracterizam a profissão do magistério. Para bem de
sempenhá-las, torna-se necessária uma sólida formação. Os estudos 
realizados dentro do enfoque intermediário tornam patente a impor
tância dos cursos de preparo para o magistério, o que não aconte
ce com o enfoque estático, que privilegia características pessoais, 
fatores inerentes aos indivíduos.

39 Dinâmico - este enfoque corresponde "ao grande avanço

cientifico e tecnológico que se tem observado nos últimos anos-em

todas as áreas do conhecimento3 beneficiando direta ou indireta

mente a educaçao" (Sant'anna, 1975, p. 89). Nele se faz sentir a
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influência dos princípios da Cibernética, da Teoria Geral de Sis 
temas e da Teoria da Comunicação. Neste enfoque, a ênfase oe co
loca sobre competências que o professor deve apresentar e,’ como, 
segundo a autora anteriormente citada, competência e profissão 
são duas idéias muito vinculadas, teríamos aqui, neste enfoque , 
preocupação com a profissionalização do magistério. O professor 
deve dedicar-se integralmente ao exercício das atividades docen
tes. O magistério não pode mais ser alguma coisa que se faz nos 
intervalos de outras atividades que exigem maior dedicação e em
penho por parte do profissional. A competência para ensinar ê 
inferida a partir da observação do comportamento do professor e 
se traduz pelo desempenho eficaz e eficiente de tarefas. A compe 
tência para ensinar é fruto de uma formação aprimorada e ainda , 
da profissionalização real e efetiva do professor.

Portanto, neste terceiro enfoque também se destaca a im - 
portância dos cursos de formação para o magistério.

Por meio do desenvolvimento dos diversos programas que com 
põe o currículo dos Cursos de Licenciatura, se vai desenvolvendo 
nos futuros professores, as competências imprescindíveis ao exer 
cicio de suas atividades.

3.3. Conclusão

A exceção do primeiro enfoque, os demáis são de grande uti 
lidade na determinação dos requisitos indispensáveis ao exerci - 
cio da atividade docente. Os enfoques intermediário e dinâmico 
podem ser considerados como complementares pois, para definir com 
petências necessárias ao desempenho de uma atividade ê mister co 
nhecer as funções que ela envolve.



Uma clara determinação das funções que o professor exerce 
e das competências que lhe são inerentes possibilitará Oi3„..izar 
Cursos de Licenciatura que preparem os profissionais de qúè o 
sistema edu.cacional precisa. Nesses cursos,como já foi anterior
mente colocado, assume papel de destaque e Psicologia Educacio - 
nal que contribui para o desenvolvimento de competências que ca
racterizam o profissional do magistério. A relação entre conteú
dos de Psicologia Educacional e competências docentes pode ser 
claramente observada no Anexo IV deste trabalho.

Professores competentes contribuirão para firmar o concei 
to de magistério como profissão, pois "para alcançar status pro
fissional , os professores devem demonstrar conhecimentos e habi

lidades especializadas 3 que outros grupos não possuem" (Klausmeier 
& Goodwin, 1977, p. 225).

75



III. METODOLOGIA DO ESTUDO

Este capítulo descreve a metodologia desenvolvida para 
realizar, com base em situações reais, e não apenas a partir de 
proposições que a autora julga adequadas, os objetivos específi
cos propostos no primeiro capítulo:

a) validar conteúdos para a elaboração de programas de 
Psicologia Educacional para os Cursos de Licenciatura;

 ̂ b) identificar as tendências de opinião . sobre o grau de 
importância das competências que devem ser desenvolvidas, nos fu 
turos professores de 19 e 29 graus, pelo estudo da Psicologia 
Educacional.

Para tanto, foi feita uma coleta de dados sobre a importân 
cia da Psicologia Educacional na atuação do professor de 19 e 29 

graus.

O presente capítulo apresenta a descrição da população e 
seleção da amostra , a elaboração e descrição do instrumento de 
coleta de dados e a proposta para análise dos dados obtidos.
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1. População e Amostra

A populaçao desta pesquisa foi constituída de professores 
que lecionam em escolas de 19 grau (5.a a 8.a séries) e de 29 
grau, da cidade de Curitiba. Para a localização desses professo
res foi feito, em abril do corrente ano (1981), um levantamento 
junto ao 19 NÜCLEO REGIONAL DE ENSINO, órgao que possui os dados 
mais atualizados.

Esse levantamento indicou, como pode ser visto na Tabela
I, a existência, na rede estadual, de 88 escolas de 5.a a 8.a sé
rie e 24 escolas de 29 grau. Na rede particular, existem 50 esco 

3 .  a  •**las de 5. a 8. série e 35 escolas de 29 grau. Quanto à rede mu 
nicipal, apresenta apenas seis escolas de 5.a a 8.a série e ne - 
nhum estabelecimento de 29 grau.

^  - 3. 3.TABELA I— Numero de escolas de 5. a 8. série e de 29 grau da cidade 
de Curitiba

ESCOLAS DE 5.3 A 8.3 SÉRIE ESCOLAS DE 29 GRAU

Rede Estadual 88 24
Rede Particular 50 35
Rede Municipal 06 00

TOTAL 144 59

Tendo em vista o pequeno número de escolas municipais,com 
as características exigidas pela pesquisa, como se pode observar 
na Tabela I, não se trabalhou com a rede municipal.

Do 'total de escolas das redes estadual e particular de en 
sino, foram escolhidas, aleatoriamente, 10% de cada nível. Portan 
to foram selecionadas, na rede estadual, nove escolas de 5.a a



cL —8. série e três escolas de 29 grau, e, na rede particularcin
co escolas de 5.a a 8.a série e quatro escolas de 29 grau.A- amos 
tra utilizada neste trabalho ficou, pois, constituida por *14 es
colas de 5.a a 8.a série e sete escolas de 29 grau, conforme se 
pode constatar na Tabela II.

78

TABELA II ~ Numero de escolas componentes da amostra
a a ESCOLAS DE 5. A 8. SERIE ESCOLAS DE 29 GRAU

Rede Estadual 09 03

Rede Particular 05 04

TOTAL 14 07

Os questionários foram entregues, nas escolas sorteadas , 
a professores egressos de Cursos de Licenciatura que lecionavam 
as disciplinas constantes do:

a. Núcleo Comum - Resolução 8/71-CFE com base no Parecer

853/71.

b. Artigo 79 - Lei 5692/71.

Não participaram da amostra os professores das disciplinas 
profissionalizantes, uma vez que, de um modo geral, não são habi 
litadas por Cursos de Licenciatura regulares.

No levantamento e análise dos dados, os Cursos de Licen - 
ciatura, dos quais os sujeitos eram egressos, foram classifica - 
dos-de ac-ordo-com as áreas do Parecer 853/71, com uma pequena al 
teração, na área de Comunicação e Expressão. Como as atividades 
desenvolvidas em Educaçao Artística e Educaçao Física apresentam 
características que as particularizam em relação às demais disci



. 79 
plinas constantes da área, no levantamento e análise dos dados ,
elas foram trabalhadas em separado. Decidiu-se, porém, utilizar
para ambas, a denominação de "ávea" para uniformização da*termi
nologia empregada.

De acordo com a Resolução 8/71-CFE, os Cursos de Licencia 
tura podem ser agrupados, da seguinte forma:

a- área de Comunicação e Expressão: Letras, Educação Ar - 
tística, Educação Física e Desenho;

b- área de Estudos Sociais - História, Geogfcafia, Estudos
Sociais, Educação Moral e Cívica, Filosofia e Ciências Sociais;

c- área de Iniciação às Ciências - Matemática, Física , 
Química, História Natural, Ciências Biológicas e Licenciatura em 
Ciências (19 Grau);

d- Pedagogia.

Essa classificação dos Cursos de Licenciatura pode ser ob 
servada, no Quadro IV, a seguir.

QüADRO IV — Cursos de Licenciatura dos quais sao egressos os pro - 
fessores das escolas constantes da amostra

ÃREA CURSO
I. COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO Letras

Educaçao Artística 
Educaçao Física 
Desenho

II. ESTUDOS SOCIAIS Historia
Geografia
Estudos Sociais
Educaçao Moral e Cívica
Filosofia
Ciências Sociais

III. CIÊNCIAS

IV. PEDAGOGIA

Matematica
Física
Química
Historia Natural
Ciências Biologicas
Licenciatura em Ciências - 1? Grau



2. Instrumento de Coleta de Dados
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2.1. Elaboração

0 instrumento de coleta de dados desta pesquisa constituiu 
se em um questionário composto de um conjunto de conteúdos de Psi 
cologia Educacional e de competências que o seu conhecimento deve 
desenvolver nos futuros professores.

Os conteúdos de Psicologia Educacional foram levantados em 

duas fontes:

a) Obras sob o titulo "Psicologia Educacional”, publicadas 
em língua nacional.

Em pesquisa bibliográfica realizada nas Bibliotecas dos 
Setores de Educação da Universidade Federal do Paraná, Universi
dade Federal do Rio Grande do Sul, Pontifícia Universidade Cató
lica do Rio Grande do Sul, Universidade de São Paulo e Bibliote
ca Pública do Paraná, foram encontradas apenas 11 (onze) obras 
que atendiam ãs características acima descritas.

b) Programas de Psicologia Educacional oferecidos a Cur - 
sos de Licenciatura, em Universidades Federais do Brasil.

Um levantamento feito no Catálogo Geral das Instituições 
de Nível Superior do MEC/DAU (1975-1976) indicou a existência de 
27 instituições de ensino superior que mantêm esse tipo de cursos. 
Solicitados os programas pelo correio, mediante carta enviada â 
secretaria das instituições, (ANEXO I) foram obtidas 16 respos - 
tas, isto ê, cerca de 60% do total esperado, proporção comumente 
considerada como indicadora de boa representatividade.



81

0 levantamento dos conteúdos constantes nas duas fontes de 
monstrou um número relativamente grande de conteúdos bastante di 
versificados. Com o objetivo de sistematização, os conteúdbs se
melhantes foram agrupados e subdivididos, de acordo com as ãreas 
de estudo a que se referiam. Essas ãreas são as seguintes:

a) introdução - conteúdos relacionados à Psicologia Geral 
e à estrutura básica da Psicologia Educacional;

b) desenvolvimento - conteúdos relativos aos diversos as
pectos do processo de desenvolvimento do ser humano, abrangendo 
as fases da infância e da adolescência;

c) aprendizagem - conteúdos concernentes ao processo de 
aprendizagem em suas características gerais, produtos, formas e 
fatores; «

d) ensino e instrução - conteúdos mais diretamente volta
dos para a situação de sala de aula;

e) diversos - conteúdos que não se ajustavam aos itens 
anteriores.

A partir dessa sistematização, foram montados dois quadro£ 
síntese: um,(ANEXO II) em que aparecem os conteúdos constantes 
nas obras, com os nomes dos autores e número de páginas a elas 
dedicadas; outro (ANEXO III) em que constam os conteúdos propos
tos nos programas de Universidades Federais do Brasil.

Uma análise desses quadros torna evidente a desigualdade 
quantitativa existente entre as diferentes ãreas em que os con - 
teúdos foram classificados. Nota-se uma maior concentração nas 
ãreas de aprendizagem e instrução, o que vem a confirmar a posi
ção defendida por Ausubel (1976), e já ressaltada anteriormente, 
de que o centro básico de interesse da Psicologia Educacional ê 
a aprendizagem.



Para o instrumento, foram selecionados aqueles conteúdos 
que apareceram três ou mais vezes nas obras e/ou programas.

Não foram incluídos os conteúdos da primeira área (intro
dução) porque estão voltados para a apresentação geral da disci
plina e, por seu caráter de abrangência, referem-se indiretamen
te a todas as demais áreas.

Foram acrescentados dois conteúdos que não atendiam ao 
critério estabelecido para a seleção - aparecer no mínimo três ve 
zes nas obras e/ou programas. Esses conteúdos são: objetivos edu 
cacionais e instrucionais e a teoria de instrução de Bruner(1969) . 
A inclusão do primeiro foi determinada pela necessidade de adap
tação ao modelo do processo ensino-aprendizagem proposto por Ga 
ge & Berliner (1979) (ver Quadro II, p. 63 ). O segundo conteúdo
foi incluído para atender às exigências da disciplina de Didáti
ca, da qual a Psicologia Educacional ê pré-requisito, na
Universidade Federal do Paraná.

No Quadro V, podem ser observados os conteúdos que apare
cem três ou mais vezes nas obras e programas consultados.
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QPADHO V  — Conteúdos constantes do instrumento de coleta de dados que apare 
_____________cem tres ou mais vezes nas obras e programas consultados

CONTEÚDO ' OBRAS PROGRAMAS
Conceitos Básicos da Psicologia 5
Aparecimento da Psicologia Moderna, 4
Psicologia e Educaçao 3
Importan da da Psicologia para a Formaçao do Educador 3
Visao Teórica da Psicologia Educacional 7
Bases Biologicas dd Desenvolvimento 3
Crescimento durante a Infância 5
De s envo1v imento 5
Desenvolvimento Intelectual 11
Desenvolvimento Emocional 10
Desenvolvimento Social 8
Desenvolvimento da Personalidade 9
Adolescência 4 8
Os Interesses e as Atitudes 4
Teoria de Desenvolvimento de Freud 6
Teoria de Desenvolvimento de Piaget 11
0 Processo Ensino-Aprendizagem 3 15
Maturaçao e Aprendizagem 4
Características Gerais da Aprendizagem 7
Diferenças Individuais na Aprendizagem 5 4
Motivaçao da Aprendizagem 7 11
RetençaD da Aprendizagem 5 8
Transferencia da Aprendizagem 5 10
Produtos da Aprendizagem - * 5
Formas de Aprendizagem 3
Aprendizagem de Conceitos e Princípios 3
Solução de Problemas e Criatividade 3
Fatores de Eficiência na Aprendizagem 3
Avaliaçao da Aprendizagem 6 5
Aprendizagem na Perspectiva Behaviorista 4
Condicionamento Clássico 5
Condicionamento Operante de Skinner 10
Aprendizagem na Perspectiva Humanistica 3
A Teoria da Gestalt 7
Piaget e a Aprendizagem 3
Aprendizagem Significativa: Cari Rogers 6
0 Professor 5
Disciplina Eácolar 3

Os conteúdos selecionados foram distribuídos em cinco d 0 7

mínios:

a) objetivos educacionais e instrucionais

b) características dos alunos

c) natureza do processo ensino-aprendizagem



d) métodos de ensino

e) avaliação da aprendizagem.

Adotou-se tal classificação, a partir do modelo do proces 
so ensino-aprendizagem apresentado por Gage & Berliner (1979) , 
já descrito, na revisão de literatura deste trabalho, em item 
intitulado "A Psicologia Educacional e as atividades do profes
sor". A razão da seleção desse modelo foi o fato de que o mesmo 
é uma tentativa de demonstrar a adaptação existente entre os 
conteúdos de Psicologia Educacional e as fases do processo ensi 
no-aprendizagem.

Conforme pode ser verificado no Quadro VI, que apresenta 
a relação de conteúdos por dominio, bem como o número de compe
tências demonstrativas de cada conteúdo, os domínios estão re - 
presentados no questionário,, por diferentes números'de itens . 
Tal diferença não prejudicou a representatividade, uma vez que 
os peritos que efetivaram a validação de conteúdo do instrumen
to consideraram o número de itens como suficiente para represen
tar cada um dos domínios em questão.

Decidiu-se associar os conteúdos e competências-docentes, 
porque se pressupôs que essas seriam mais significativas paraos 
professores de 19 e 29 graus, pelo fato de estarem mais diretamen_ 
te relacionadas â atividade de sala de aula.

Para a definição dessas competências utilizou-se, como pon 
to de partida, o "Quadro Geral: competências ~por~ conjunto e áreas 
de habilidade", apresentado por Ribeiro (1980) em tese de mestra 
do sob o título "Competências docentes para o curso de habilita
ção específica para magistério - 29 grau - no Paraná" .
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0 mencionado quadro teve origem no modelo apresentado por 
Garcia & Alcorta (1979) que adotaram como suporte teórico a,con
cepção de Burke & Stone (1975). «

Desse' quadro foram retiradas as competências relacionadas 
aos conteúdos já definidos'. Algumas delas sofreram pequenas alte 
rações em sua forma de redação, visando uma melhor adaptação às 
características deste trabalho. Constam também do questionário 
algumas competências definidas pela autora, com base na revisão 
de literatura efetuada.

Como ocorreu, no tocante ao número de conteúdos por domí
nio, também na relação conteúdos/competência, houve diferença 
quantitativa. Este fato não exerceu influência sobre a validação 
dos conteúdos, que foi feita de modo indireto, por meio das com
petências, porque o critério utilizado foi o de porcentagem.
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QUADRO VT - Domínios, conteúdos e número de competências constantes no ins-r 

trumento de coleta de dados.
DOMlNIOS CONTEÚDOS N9 DE COM 

PÇTÊNCIAS
I. Objetivos Edu 1. Objetivos Educacionais 2

cacionais - e 2. Objetivos Instrucionais 2
Instrucionais

II. Caracteristi 3. Bases Biologicas do Desenvolvimento:
cas dos Alu Aspectos Gerais 4
nos 4. Desenvolvimento intelectual: Aspectos Gerais 3

5. Desenvolvimento Psicossocial:Aspectos Gerais 22
6. Teoria de Desenvolvimento de Jean Piaget 4
7. Teoria Psicanalitica de Desenvolvimento 2
8. A Dinâmica da Adolescência 11

III Natureza do 9. 0 Processo Ensino-Aprendizagem: Condiçoes ,
Processo En- Características, Produtos 4
sino-Aprendi 10. Motivaçao da Aprendizagem 4
zagem 11. Retenção e Transjf erencia da Aprendizagem 5

12. A Teoria da Gestalt 5
12.1 A Teoria do Condicionamento Operante de

Skinner 2
12.2 A Teoria de Instrução de Bruner 3
12.3 0 Nao-Diretivismo de Rogers 4
13. Aprendizagem de Conceitos e Princípios 3
14. Resolução de Problemas e Criatividade 4

IV. Métodos de 15. Diferenças Individuais na Aprendizagem 1
Ensino 16. Interesses e Aptidões 3

17. Características Cognitivas e de Personali
dade do Professor 6

V. Avaliaçao da 18. Avaliaçao da Aprendizagem Escolar 5
Aprendizagem

Para a valorização dos quesitos do questionário foi propos 
ta uma escala de 1 a 5, correspondendo aos seguintes valores:

1 - não importante;

2 - pouco importante;

3 - importante;

4 - muito importante;

5 - muitíssimo importante.



Essa escala teve por objetivo permitir um levantamento de 
opiniões sobre o grau de importância atribuído, pelos professo - 
res em exercício em escolas de 19 e 29 graus, às competências con 
sideradas necessárias à sua atividade.

Validação do Instrumento

Considerando-se a necessidade de validar o instrumento, ve
rificou-se a validade de conteúdo, que, segundo Anastasi (1977),
envolve fundamentalmente, o exame sistemático do conteúdo do ins 
trumentoy a fim de verificar se abrange uma amostra representati
va do campo que pretende medir.

A técnica utilizada para a validação de conteúdo foi a 
opinião de peritos, técnica das mais conhecidas e utilizadas. No 
presente caso, os peritos foram quatro professores que lecionam 
Psicologia Educacional a nível de 39 grau, e que, além disso têm 
experiência no magistério de 29 grau. O modelo do instrumento 
apresentado aos juizes encontra-se no Anexo IV.

A validação obedeceu aos seguintes critérios:

a. verificação da abrangência da área da Psicologia Educa
cional pelos conteúdos apresentados, com vistas ã determinação
da representatividade dos mesmos no instrumento;

b. análise da correspondência existente entre os conteúdos 
de Psicologia Educacional e as competências docentes a eles rela
c ionadas, com vistas à determinação do grau de concordância entre 
eles existente. Para tanto, solicitou-se que a cada Item fosse 
atribuído um valor de 1 a 5, o valor máximo correspondendo ao ní_ 
vel mais alto de concordância;
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c. análise da forma e adequação das instruções para preen
chimento, a fim de garantir maior precisão e confiabilidade;

«
d. análise da clareza de redação, com aquele mesmo fim.

A análise das respostas dos peritos indicou não haver pro 
blemas quanto à correspondência conteúdos/competências. De um mo 
do geral os valores atribuídos ficaram entre 4 e 5, aparecendo o 
3 com incidência não considerável. A validação de conteúdo resul 
tou, pois, do consenso observado entre os peritos.

Houve, porém, algumas restrições relativas à clareza de 
redação de algumas competências, e sugestões para englobar ou 
subdividir conteúdos.

As sugestões feitas serviram de base para as reformulações 
que se fizeram necessárias â elaboração do instrumento utilizado 
no estudo piloto.

Estudo—Piloto

O estudo piloto foi realizado com um grupo de dez profes
sores com características semelhantes às da população em estudo: 
lecionam disciplinas do Núcleo Comum (Resolução 8/71-CEF) e Arti 

go 79 (Lei 5692/71).

Este estudo foi efetivado, tendo em vista testar a quali
dade do instrumento quanto aos seguintes aspectos:

a- clareza das instruções para preenchimento;

b- adequação da forma de redação às características da po 
pulação em estudo;

c- dificuldades de ordem geral que pudessem ser sentidas 

pelos respondentes;

d- tempo necessário ã resposta.
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O estudo piloto permitiu detectar algumas restrições:

a- quanto â listagem de conteúdos - alguns professores fi
«caram preocupados com o teor exato dos conteúdos apresentados , 

surgindo, oomo exemplo, perguntas relativas à identificação dos 
princípios básicos de alg-umas teorias da aprendizagem e sobre o 
que exatamente afirmava esta ou aquela teoria de desenvolvimento;

b- quanto ao significado exato dos critérios de valoração, 
uma vez que não viam grande diferença entre, por exemplo, muito 
e muitíssimo importante;

c- quanto ao tempo gasto para a resposta, que variou de 
30 minutos a duas horas, tendo mesmo alguns professores pergunta 
do sobre a possibilidade de desenvolver o questionário em um ou
tro dia, para que pudessem analisá-lo com maior cuidado.

As restrições apresentadas levaram âs seguintes modifica
ções na forma original do instrumento:

a) substituição de termos ambíguos, por termos mais claros;

b) apresentação apenas das competências que, como já foi 
anteriormente colocado, são mais significativas para os professo 
res;

c) acréscimo, na folha de instruções, do significado exa
to dos critérios de valoração propostos, conforme pode ser obser 
vado no Anexo V, que apresenta o instrumento de coleta de dados 
em sua forma definitiva;



d) alteração no modo previsto para a aplicação dos ques - 
tionários. A idéia original era fazer reunião com os professores 
das escolas sorteadas para explicação dos objetivos do trabalho, 
apresentação e resposta do questionário. A diversidade de tempo 
constatada no estudo piloto demonstrou a impossibilidade de tal 
procedimento.

Forma de Aplicação

Os questionários foram entregues pelo pesquisador aos su
pervisores e, em sua ausência, aos diretores das escolas compo - 
nentes da amostra. Foram feitos esclarecimentos sobre as caracte 
rísticas e finalidades do trabalho e fornecidas as informações 
consideradas necessárias. Solicitou-se a esses profissionais que 
distribuissem os questionários aos professores, orientando-os pa 
ra respondê-los individualmente, a fim de prevenir, a contamina - 
ção dos dados.

Estabeleceu-se um prazo de dez dias para o recolhimento , 
prazo esse que, em algumas escolas, precisou ser dilatado.

Proposta para Análise dos Dados

Os dados obtidos foram analisados, em primeiro lugar, nas 
áreas em que os respondentes foram classificados e, posteriormen 
te foram verificados os resultados comuns ás áreas e ao total de 
sujeitos envolvidos pela pesquisa.

Proposta de Critérios-para-Validação das_ Competênc.ias-. e 
dos Conteúdos a elas Relacionados

a) Validação das competências - foram consideradas valida 
das as competências que atingiram um mínimo de 60% de pesos 4 e 
5, do total de respondentes por área;
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b) validação dos conteúdos - foram considerados validados 
os conteúdos que tiveram validados, pelo total de respondentes 
por área, pelo menos 60% das competências a eles relacionadas.Os 
conteúdos foram pois, validados, de forma indireta.

Como critério de validação, adotou-se o índice de 60% e 
não de 80%, como alguns autores recomendam, porque os responden
tes não eram especialistas na área de formação para o magistério; 
como tal, não possuiam um conhecimento mais profundo sobre os con 
teúdos e competências, não podendo, portanto, demonstrar maior 
índice de consenso sobre a importância dos itens apresentados.



IV. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

O presente capitulo apresenta a sistematização dos dados 
coletados no trabalho de campo, que teve como finalidade identi
ficar competências docentes validadas por professores que exeicem 
atividades nas áreas de Comunicação e Expressão, Iniciação às 
Ciências, Estudos Sociais, Pedagogia, Educação Artística e Educa 
ção Física em escolas de 19 e 29 graus. A validação das competên 
cias docentes, a partir do Índice de importância a elas atribuí
do, serviu como base para a validação indireta doá conteúdos de 
Psicologia Educacional a elas relacionados.

Conforme proposição apresentada no capitulo que descreve 
a metodologia desenvolvida para a realização deste trabalho foram 
consideradas validadas as competências que obtiveram um mínimo 
de 60% de pesos4 e 5 do total de respondentes por área. Quanto 
aos conteúdos, foram considerados validados somente aqueles que 
tiveram validadas pelo menos 60% das competências docentes a eles 
relacionadas.

Inicialmente, os dados são apresentados de modo a indicar 
o percentual de professores de cada área que valorizou as compe 
tências representativas dos conteúdos nos índices de menor impor 
tância (pescsl, 2 e 3) e de maior importância (pescs4 e 5).



Em função do modelo de processo ensino-aprendizageim-ado
tado neste estudo, os dados são apresentados de acordo com os
domínios em que os conteúdos de Psicologia Educacional e às com
petências docentes que os representam foram classificados.

DOMÍNIO I - Objetivos educacionais e instrucionais.

A TABELA III apresentada a seguir, indica o percentual 
de professores das diferentes áreas, segundo os Índices de va - 
lidação por eles atribuídos ãs competências representativas dos 
conteúdos constantes no domínio I, que se refere a objetivos 
educacionais e instrucionais.
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VALI^ÇÃC^DAS COMPETÊNCIAS E CONTEÚDOS DO DOMÍNIO I PELOS PROFESSORES DAS DIFERENTES ÃREAS DE ENSINO

Areas
COMUNICAÇÃO E 

EXPRESSÃO

INICIAÇÃO ÃS 

CIÊNCIAS

ESTUDOS

SOCIAIS
PEDAGOGIA

EDUCAÇÃO

ARTÍSTICA

EDUCAÇÃO

FÍSICA

/ / & 1 7 78 67 61 28 11 13
DOMÍNIOS u Menor Maior

%
Menor

%
Maior

%
Menor

%
Maior

%
Menor

%
Ma ior 

X
Menor

X
Maior

%
Menor

2
Maior

%

1.1. Cotitribuit direta ou indiretamente 37 63 27 73 31 69 25 75 18 82 0,7 99,3

para o planejamento do currículo

pleno da escol a

I. OBJETIVOS EDUCACIONAIS

I .  OBJETIVOS EDUCACIO 1.2. Selecionar conteúdos validos atendendo 10 90 19 81 1 99 11 89 27 73 30 70

NAIS E INSTRUCIO - aos objetivos edicacionais do currículo

NAIS
pleno e as características dos alunos.

2.1. Estabelecer objetivos ínstrucionais 8 - 92 31 69 18 82 14 86 54 56 23 77

a partir das necessidades, interesses

e nível de desenvolvimento dos alunos.

2. OBJETIVOS INSTRUCIONAIS

2.2. Redigir os objetivos Ínstrucionais em 27 73 32 68 32 68 25 75 54 56 37 63

termos de comportamentos observáveis.

•

-

r"



Observa-se, na referida tabela que os professores das 
áreas de Comunicação e Expressão, Iniciação ãs Ciências, Estu - 
dos Sociais, Pedagogia e Educação Física validaram a totalidade 
das competências propostas e, conseqüentemente, todos os conteü 
dos constantes no domínio. I.

Os professores da área de Educação Artística validaram 
somente 50% das competências e conteúdos propostos no domínio I, 
deixando sem validação o conteúdo- objetivos instrucionais.

Com o objetivo de sintetizar essas informações, foi orga 
nizado o Quadro VII, apresentado a seguir. Neste quadro pode ser 
observado o índice de validação dos conteúdos constantes no do
mínio I, pelos professores das diferentes áreas de ensino.

QUADRO VII
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Validação dos conteúdos do domínio I pelos professores das dife
rentes áreas de ensino

CONTEÚDOS ÂREAS
CE IC ES PED EA EF

1. Objetivos educacionais X X X X X X
2. Objetivos instrucionais X X X X X

DOMÍNIO II - Características dos alunos.

Os resultados relativos ao domínio II - características 
dos alunos — são apresentados na tabela IV, que se segue.



VALIDAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS E CONTEÚDOS DO DOMÍNIO II PELOS PROFESSORES DAS 
DIFERENTES ÂREAS DE ENSINO ____________ __
TABELA IV s

Xreas

COMUNICAÇÃO INICIAÇÃO ÃS ESTUDOS EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO

E EXPRESSÃO CIÊNCIAS SOCIAIS PEDACOCIA AR Tl ST I CA FlSlCA

— -------------- í ^ i i i ^ E J T O S  -------- -

-----------------------------------------------------------------------
78 67 61 28 11 • 13

DOtflNlOS --------- Muior Mn ior Mon0r Maior Menor M* ior Menor Ma ior Menor Msior Menor Maior
I Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z t

3.1 Identificar o* fatore* d* ordem biolo"- 
gic» <jue interferam no dsscuponho asco 
colar do* aluno*. ~

31 69 39 61 26 74 25 75 36 64 31 69

3.2 Caractariear a seqüência normal do do- 
■envolvimanto fís ico  na infância a ado

24 76 46 54 43 57 16 82 18 82 46 54

3. BASES BIOLÕGICAS DO DESENVOLVI lescênçia. ~
HENTO (aspecto# gera i* ) 3.3 Reconhecer problama* de nutrição a h i 31 69 34 66 26 74 21 79 27 73 38 62

giene que afetam o tfc»snpcnho escolar 
dos aluno*.

3.4 Propor soluções possíveis, s nível de 
escola, para os problemas diagnosticedor

22 78 57 43 24 76 21 79 27 73 38 62

4.1. Identificar os processo* de pensamento 
utilizados pelos alunos.

33 67 46 54 39 61 32 68 45 55 38 62

4 DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL 
(aspecLoe gerais ) 4.2 Estabelecer relação entre capacidade m 

telectual e realização educacional. ”
30 70 40 60 40 60 21 79 72 28 38 62

4.3. Organizar a atividade docente de modo a 
atender ãs diferenças individuais re la 
tivas ã capacidade intelectutl.

24 76 25 75 29 71 16 62 36 64 15 85

5.1. Caracterizar a seqüência nor.oal do de -  
»envolvimento emocional.

37 63 52 48 50 50 25 75 45 55 25 75

5.2 Diagnosticar problemas emocionais que 
afetam o desempenho escolar dos alunos.

26 72 41 59 26 74 21 79 36 64 38 62

5.3. Analisar as causas dos problemas emocio 
nais apresentados pelos alunos.

38 62 54 46 34 66 32 68 54 46 46 54

5.4. Trabalhar progressivamente para solucio 
nar os problemaB diagnosticados. ~

35 63 48 52 38 62 28 72 82 18 38 62

5.5. Auxiliar os alunos a percebe rem e aentí 
rem os outros.

33 67 50 50 36 64 25 75 14 86 38 62

5.6. Auxiliar os alunos a expressnrem suas - 
emoções, controlando-as, quando necessã 
n o .  “

37 63 42 58 34 66 16 82 54 46 38 62

5.7. Auxiliar os alunos a perceberem o impac 
to que suas emoçõe6 causam ao grupo. ~

45 55 54 46 46 54 25 75 46 54 36 62

5.8. AnaliBar e diferenciar as emoções d ifu 
sas que o comportamento grupai apresenta.

41 59 64 36 50 50 39 61 54 46 46 54

5.9. Selecionar e ap licar instrumentos v a li 45 55 61 39 46 54 39 61 36 «4 30 70
CARACTERÍSTICAS dados que permitam identificar os in te- '

DOS
-ttBses dos alunos.

5. DESENVOLVIMENTO PSICOSSOCIAL 
(aspectos gerais)

5.10 Valorizar as características positivas 
dos alunos.

13 87 24 76 22 78 21 79 46 54 15 65

ALUNOS 5.11. Contribuir para que os alunos desenvol
vam um auto-conceito positiv».

27 73 26 72 31 69 32 68 64 36 30 70

>.12. Compatibilizar o nivel de aspiraçao de 
cada aluno ãs suas potencialidades.

36 64 52 48 46 ' 5*T '  43' 57 ... 64 36 38. 62

>.13. Observar e interpretar comportamentos 35 65 53 47 41 59 36 64 36 64 46 54
sociais dos alunos. - -*

30 “
- . -

5.14. Identificar possíveis problemas de ada£ 26 74 49 51 33 67 36 64 27 73 70

tação dos alunos.
60 77

>.15. Reconhecer comportamentos agressivos e 26 ”»4 45 55 26 74 32 68 40 23

tomar medidas visando minimizá-los.
23 77

5.16 Identificar problema de interação dos 39 61 50 50 44 56 46 54 40 60

alunos.
70

5.17. U tilizar o trabalho em grupo para promo 
ver a adaptação e interação Bocial dos

32 68 43 57 31 69 32 68 50 50 30

alunos. .
30 70

5.16. Estimular a participação do aluno no - 27 73 39 61 39 61 28 72 45 55

grupo de trabalho.
38 62

5.19 Acompanhar a atividade que cada aluno 41 59 50 50 33 67 28 72 36 64

desenvolve no grupo de trabalho.
46 54

5.20.. Verificar o grau de interação ocorrido 35 65 55 45 38 62 46 54 45 55

durante o trabalho de grupo.
38 62

>.21., Incentivar atitudes de cooperação e to
lerância no relacionamento do aluno com

36 64 48 52 34 66 46 54 36 64

>.22.

colegas, em situações diversificadas. 

Contribuir para que os alunos desenvol
vam valores positivos e adequados ao 
grupo.

34 66 52 48 47 53 32 68 45 55 23 77

6.1. Identificar de acordo com Fisget, as ca
racterísticas da fase de dessnvolvimento 
em que os alunos se encontras.

34 66 46 28 72 28 ii 36 64 23 77

6. TEORIA DE DESENVOLVIMENTO DE 6.2. Oferecer situações que permitam consta - 28 72 40 60 31 69 39 61 54 46 38 62

JEAN PLACET tar o pensamento concreto.
6.3. Propor aituações-problema cuja solução 

exija pensamento abstrato.
35 65 52 46 46 54 21 79 46 54 30 70

6.4. Organizar conteúdos e empregar metodolo
gia que estejam de acordo con as caract£ 
rística6 de pensamento dos alunos.

21 79 39 61 20 80 28 72 46 54 18 * 2

7.1. Auxiliar os alunos a desenvolverem capa 50 50 58 42 46 54 43 57 72 28 53 47
7. TEORIA PSICABALtriCA DE cidade de tolerância â frustração.

DESENVOLVIMENTO 7.2. Organizar atividades que levam ao forta
lecimento do ego dos alunos.

47 53 55 45 56 44 43 57 63 37 53 47

8.1. Propor atividades que ofereçtm ao adoles 33 67 40 60 36 64 39 61 37 63 38 62cente oportunidades de auto-sfirmação.
8.2. Criar condições que favoreçaa o deaenvol 26 74 33 67 21 79 32 68 27 73 46vxmento do pensamento crítico  no adoles

cente. .

8.3. Oferecer oportunidades que fsvoreçam o 57 43 50 50 50 50 43 57 45 55 38desenvolvimento de relações heterossexual í 62
positivas.

8.4. Esclarecer o adolescente sobre o s ign ifi
cado das diversas profissões e oportumd£ 
des que o mercado de trabalho oferece.

32 66 25 75 33 67 39 61 0,9 99,1 23 77

8.5. Orientar o adolescente no processo de to -43 57 34 66 39 61 50 50 63 37 30 70
' mada de decisões em aituaçõei d iversifica  

das.
B. A DD8MICA DA ADOLESCÊNCIA 3.6 Identificar os líderes do grupo a usá-los 

como colaboradoras.
43 57 31 69 44 56 28 72 45 55 18 82

3.7. Promover educaçao esclarecedora do uso de 
remédios e drogas.

43 57 37 63 46 54 43 57 45 55 30 70

3.8 Auxiliar o tdoU*c«nt« m acalcar aa modi
ficações que ocorrem «a  seu corpo.

*7 53 4b »4 67 33 33 47 43 33 70 ez

3.9. Esclarecer sobre as novas funções v ita is  
que se iniciam na adolescência.

53 47 46 54 56 44 53 47 55 45 46 54 ’

10. Promover educaçao sexual adequada i  fa i 
xa etária em que os alunos se encontram.

53 47 _ 45 ' 55 v‘ * 3 " ' 5 3 " 43 * * 57 36“ ~64— 54 ■46

.11 Manejar efetivamente, em sais de aula, a 
dinâmica pessoal e grupai do adolescente

40 60 42 58 36 64 28 72 36 64 38 62



Nessa tabela está indicado o percentual de professores 
das diferentes áreas de ensino, segundo os índices de validação 
por eles atribuídos às competências representativas dos cònteú- 
dos integrantes do domínio II.

A observação da referida tabela permite constatar que:

- os professores da área de Comunicação e Expressão vali 
daram 33 competências e cinco conteúdos constantes no domínio
II. Apenas um dos conteúdos propostos - teoria psicanalltica de 
desenvolvimento - não foi validado;

- os professores da área de Iniciação às Ciências valida 
ram somente 15 competências. Como resultado desse baixo índice 
de validação, nenhum dos conteúdos do domínio II foi por eles 
validado;

- os professores da área de Estudos Sociais' validaram 28 
competências e três conteúdos integrantes do domínio II. Foram 
os seguintes os conteúdos não validados: desenvolvimento inte - 
lectual (aspectos gerais), teoria psicanalítica de desenvolvi - 
mento e dinâmica da adolescência;

- os professores da área de Pedagogia validaram 34 compe 
tências e quatro conteúdos constantes no domínio II. Não foram 
validados os seguintes conteúdos: teoria psicanalítica de desen 
volvimento e dinâmica da adolescência;

- os professores da área de Educação Artística validaram_ 
20 competências e somente um dos conteúdos constantes no domínio
II. Foram invalidados os seguintes conteúdos: desenvolvimento 
intelectual (aspectos gerais), desenvolvimento psicossocial (a£ 
pectos gerais), teoria de desenvolvimento de Jean Piaget, teo - 
ria psicanalítica de desenvolvimento e dinâmica da adolescência;
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- os professores da área de Educação Física validaram 36 
competências e cinco conteúdos constantes no domínio II. Um úni 
co conteúdo não foi validado: teoria psicanalitica de desenvol
vimento.

Com o objetivo de -sintetizar os resultados obtidos ê
apresentado, a seguir, o Quadro VIII, que demonstra o índice de 
validação dos conteúdos do domínio II, pelos professores das di 
versas áreas de ensino.

QUADRO VIII
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Validação dos conteúdos do domínio II pelos professores das di
ferentes áreas de ensino

CONTEÚDOS ÃREAS
CE IC ES PEE> EA EF

3. Bases biológicas do desenvolvimento 
(aspectos gerais)

X X X X X

4. Desenvolvimento intelectual (aspectos 
gerais)

X X X

5. Desenvolvimento psicossocial (aspectos 
gerais)

X X X X

6. Teoria de desenvolvimento de Jean 
Piaget

X X X X

7. Teoria psicanalitica de desenvolvi
mento

8. A dinâmica da adolescência X X

Verifica-se, nesse quadro que o conteúdo - bases biolõgi 
cas do desenvolvimento (aspectos gerais) - foi validado por pro 
fessores de quase todas as áreas de ensino, enquanto o conteúdo 
- teoria psicanalitica de desenvolvimento - foi invalidado pe
los professores de todas as áreas.



DOMlNIO III - Natureza do processo ensino-aprendizagem.

O percentual de professores das diferentes áreas, segun-
«do os Índices de validação das competências representativas dos 

conteúdos constantes no domínio III - natureza do processo ensi_ 
no-aprendizagem - está indicado na tabela V, apresentada a se - 
guir.

99



100

VALIDAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS E CONTEÚDOS DO DOMÍNIO III PELOS PRO
FESSORES DAS DIFERENTES ÃREAS DE ENSINO.

TABELA V

ÃREAS
COMUNICAÇÃO INICIAÇÃO ÃS estudos 1 EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO

PEDAGOCIA
E EXPRESSÃO CIÊNCIAS SOCIAIS artI stica PiSICA

^  ZMPad*.». ^ _ 78 67 61 28 11 13

domI kios
**®0,y E*CZ4S 71 Menor Maior Menor Maior Menor Maior Menor Maior Menor Maior Menor Maior

X X X X X X X X X X X X

9.1. Identificar fatores de natureza biologica  
(problemas com õrgaoB dos sentidos, nutri_ 
ção e saúde) que afetam a aprendizagem 
doa alunos.

22 78 25 75 22 78 25 75 36 64 23 77

9.2. Identificar os fatores emocionais e de mo 28 72 33 67 29 71 18 82 45 55 23 77

9. 0 PROCESSO ENSINO-APREND12 AGEM * tivaçao que influenciam a percepção dos
COM3IÇÕES, CARACTERÍSTICAS, PRO alunos.
DDTOS 9.3 . Seqtienciar os conteúdos em níveis cres

centes de dificuldade
26 74 21 79 18 82 25 75 27

4 6 *

73 23 77

9.4. Organizar situações de ensino-aprendizagem 22 78 31 69 24 76 14 86 36 54 15 85
que exijam a participação ativa dos alunos

10.1 Ordenar estímulos segundo o grau d iagn os« 28 72 42 58 29 71 18 82 27 73 92 8
cado de dificuldade dos alunos.

10.2 Apresentar estímulos que despertem nos alu 29 71 33 67 33 67 32 68 19 81 46 54

nos interesse pela realização de ações de
10. MOTIVAÇÃO DA APRENDIZAGEM sejáveis

10.3 Focalizar a atençao dos alunos nos ob je ti 56 44 34 66 28 72 13 87 19 81 31 69

vos desejados.
4610.4 Auxiliar cada aluno a estabelecer e atin  21 79 34 66 28 72 25 75 36 64 54

gir seus objetivos

11.1 Distribuir os exercícios em intervalo* rj! 37 63 33 67 36 64 21 79 19 81 38 62

guiares.
55 6211.2 Promover revisão periódica dos conteúdos 29 71 39 61 29 71 21 79 45 38

trabalhados.
55 46

DOMÍNIO I I I 11. RETENÇÃO E TRANSFERÊNCIA DA 
APREIDIZACEM

11.3 Abstrair generalizações de experiência*
passadas positivas e u t iliz ã -la s  na reso

37 63 40 60 37 63 28 72 45 54

lução de novas situações
69

naiureza do processo
11.4 Apresentar os materiais em unidades sign i

ficativas
44 56 50 50 36 64 25 75 45 55 31

EHSINO-APREND1ZAGEM 11.5 Enfatizar conceitos e princípios 47 53 54 46 47 53 61 39 45 55 46 54

12.1 Identificar diferenças e problemas de per 47 53 52 48 46 54 43 57 36 64 46 54

cepção apresentados pelos alunos, em rela_
ção ao todo.

12.2 Observar, em situações diversas, a p e rc ^ 51 49 51 49 44 56 46 54 19 81 61 39

ção do aluno sobre fatos, figuras, core*.
12.1. A TECRIA DA CESTALT sons, movimentos, em relaçao ao todo. /

46
12.3 Enfatizar a percepção'do todo * 42 58 48 52 47 53 39 61 19 81 54

12.4 O tilizar metodologia que parta do todo pê 43 57 52 48 29 71 36 64 19 81 46 54

r* os elementos constituintes.
12.5 Organizar situações de ensino-aprendiza - 27 73 30 70 20 80 21 79 19 81 31 69

gem em que os elementos estejam apresenta^
dos de forma clara

12.6 O tilizar técnicas de reforço para manter 28 72 36 64 38 62 25 75 54 46 46 54

12.2 A TECRIA DO CONDICIONAMENTO esforços individuais.
79 45- 55 54 46OPERANTE DE SKINNER 12.7 Promover o auto-esforço dos alunos pela „ 

diminuição gradativa da freqUênci* dos 
estímulos.

38 62 51 49 38 62 21

12.8 Organizar os programas de forma a ressal 38 62 42 58 36 64 32 88 36 64 46 j4

tar a estrutura da matéria em estudo.

12.9 Organizar as situações de ensino-apreodi- 22 78 37 63 '20 80 36 64 36 64 46 54

12.3 A TEORIA DE INSTRUÇÃO DE zagem de modo a levar os alunos ã aprendi_
BRDNER zagem por descoberta.

55 46
12 10 Enfatizar conceitos e princípios gerais, 30 70 53 47 21 79 46 54 45 54

de modo a poss ib ilitar a transferência
do aprendido

12.11 Criar clima de confiança entre profesaor 14 86 1 99 39 61 21 79 0,9 99,1 23 77

e alunos.
62

12.12 Estabelecer relações ínter-pessoais posi 1* 82 28 72 18 82 25 75 65 55 38

12 4 0 NÃOH3IRETIVISMO DE tivas com os alunos.
55 45 31 69ROGERS 12.13 Agir de maneira coerente com as proposi- 35 65 25 75 16 84 32 68

çoes fe itas .
46

12.14 Permitir que o aluno participe do plane 56 44 70 30 54 46 53 57 / 63 37 54

jamento das atividades de ensino—aprend_i
zagem.

13.1. Assistir aos aluno no desenvolvimento 40 60 60 40 56 44 it> 54 36 64 38 62
apropriado de conceitos e verbalizaçao.

55 46 54
13- APRENDIZAGEM DE CONCEITOS 13.2. Indicar e desenvolver estratégias para a 38 62 57 43 44 56 32 68 45

E PRINCÍPIOS formação de conceitos 

13.3. Encorajar e orientar a descoberta de prxn 
cípios pelos alunos.

37 63 43 57 38 62 39 61 27 73 46 54

14 1. Ajudar os alunos a pensarem em diferentes 34 66 43 - 57 ' — 31' "69 32 68 27 ' "73 - 54 46
níveis de compexidade.

14.2. Assessorar os alunos na habilidade de re 35 65 42 58 34 66 28 72 19 61 31 69
solver problemas como mecanismo de melhor

14. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E
atuaçao na vida em sociedade.

36 64 42
- CRIATIVIDADE * 14.3. Encorajar a formulação e testagem de hipõ 

teses, a produção e o pensamento criativo .
58 44 56 36 64 27 73 38 62

14.4. Propor situações variadas em que o aluno 38 62 30 70 41 59 39 61 36 64 46 54
posso revelar comportamento criativo •
adapcativo.



A observação da referida tabela permite constatar que:

- os professores da área de Comunicação e Expressão vali
daram 26 competências e oito conteúdos constantes no domínio III. 
Não foi validado um único conteúdo: teoria de Gestalt;

- os professores da área de Iniciação às Ciências valida
ram 17 competências e três conteúdos constantes no domínio III.Os 
conteúdos não validados foram os seguintes: teoria da Gestalt , 
teoria do Condicionamento Operante de Skinner, a teoria da ins - 
trução de Bruner, o não diretivismo de Rogers, aprendizagem de 
conceitos e princípios e resolução de problemas e criatividade;

- os professores da área de Estudos Sociais validaram 25 
competências e seis conteúdos constantes no domínio III. Não fo
ram validados os seguintes conteúdos: teoria da Gestalt, aprendi 
zagem de conceitos e princípios e resolução de problemas e cria
tividade;

- os professores da área de Pedagogia validaram 28 compe
tências e todos os conteúdos constantes no domínio III;

- os professores da área de Educação Artística validaram 
21 competências e seis conteúdos constantes no domínio III. Não 
foram validados os seguintes conteúdos: retenção e transferência 
da aprendizagem, teoria do Condicionamento Operante de Skinner e 
o não-diretivismo de Rogers;

- os professores da área de Educação Física validaram 15 
competências e três conteúdos constantes no domínio III. Não fo
ram validados os seguintes conteúdos: motivação da aprendizagem, 
teoria da Gestalt, teoria do Condicionamento Operante de Skinner 
e o não-diretivismo de Rogers;



- os professores da área de Educação Física validaram 15 
competências e três conteúdos constantes no domínio III. Não foram 
validados os seguintes conteúdos: motivação da aprendizagem,teo 
ria da Gestalt, teoria do Condicionamento Operante de Skinner , 
teoria da instrução de Bruner, aprendizagem de conceitos e prin 
cípios e resolução de problemas e criatividade.

O Quadro IX, que se segue, apresenta o índice de valida
ção dos conteúdos constantes no domínio III, pelos professores 
das diferentes áreas de ensino. O Quadro IX é, pois, uma sínte
se dos resultados referentes ao domínio III.

102

QUADRO IX

Validação dos conteúdos do domínio III pelos professores das di
ferentes ãreas de ensino ~

CONTEÚDOS '
ÃREAS

CE IC ES PED EA EF

9. 0 processo ensino-aprendizagem X X X X X X
10. Motivação da aprendizagem X X X X X
11. Retenção e transferência da aprendiza X X X X X

gem
12.1. Teoria da Gestalt X X
12.2. Teoria do condicionamento operante X X X

de Skinner
12.3. Teoria da instrução de Bruner X X X X
12.4. 0 não diretivismo de Rogers X X X X
13. Aprendizagem de conceitos e princípios X X _X-
14. Resolução de problemas e criatividade X X X

O Quadro IX evidencia que o conteúdo - processo ensino - 
aprendizagem recebeu validação integral, enquanto o conteúdo -



teoria da Gestalt - foi o que apresentou o mais baixo índice de 
validação. Quanto aos demais conteúdos constantes no domínio III 
apresentam índices diversificados de validação.

DOMlNIO IV - Métodos de ensino.

A tabela VI, apresentada a seguir indica o percentual de 
professores das diferentes áreas segundo o índice de validação 
das competências representativas dos conteúdos que compõem, o Do 
mínio IV - métodos de ensino.
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VALIDAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS E CONTEÚDOS DO DOMÍNIO IV PELOS PROFESSORES DAS DIFERENTES ÂREAS 
DE ENSINO .  ‘_____ ________ _
TABELA VI

ãreas
COMUNICAÇÃO 
E EXPRESSÃO

INICIAÇÃO ÃS 
CIÊNCIAS

ESTUDOS
SOCIAIS PEDAGOGIA

EDUCAÇÃO
artIstica

EDICAÇÃO
FÍSICA

— —
78 67 61 28 11 13l

DOMÍNIOS \ C O M E ( ) O O S  E n C ? 4 S
Menor
%

Maior 
Z .

Menor
%

Ma ior 
Z

Menor
Z

Maior
%

Menor
Z

Ma ior 
1

Menor
Z

Ma íoi
%

Menor vla ior

1 15.1. Atender alunos de aprendizagem lenta ou 18 82 14 86 24 76 28 72 27 73 23 77
15. DIFERENÇAS INDIVIDUAIS NA rápida, utilizando outras opções. além

APRENDIZAGEM do nucleo de conteúdo. '

16.1. Reconhecer as aptidões dos alunos. 35 65 39 61 33 67 32 68 36 64 46 54

16.2. Graduar as atividades educacionais de 
acordo com as aptidões dos alunos.

36 64 46 54 38 62 14 86 36 64 66 54

16. INfERESSES E APTIDÕES
16.3. Orientar os alunos, em suas atividades, 

em sala de aula, de acordo cora suas ap
tidões. .

36 64 42 58 36 64 25 75 36 64 54 46

domInio IV

17.1. Usar vocabulário adequado ao nível de 
compreensão dos alunos.

18 82 15 85 23 77 21 79 27 73 15 85

MÉTODOS DE ENSINO 17.2. Apresentar idéias de modo claro e log£ 
co .

60 40 14 86 21 79 25 75 0,9 99,1 15 85

17.3. Integrar ações e tarefas de diferentes 
fases instrucionais.

26 74 48 52 38 62 43 57 54 46 38 62

17. CARACTERÍSTICAS COGNITIVAS E 
DE PERSONALIDADE DO PROFESSOR

17.4. Utilizar materiais, procedimentos e 
técnicas de ensino variados e adequa
dos ao nível dos alunos.

30 70 30 70 23 77 32 68 36 64 15 85

17.5., Ajustar os conteúdos das liçoes^as ca
racterísticas do contexto cultutal em 
que os aluncs estao inseridos.

31 69 31 69 31 69 25 75 36 64 31 69

17.6., Analisar seu prõprio comportamento como 
fator educativo.

36 64 30 70 33 67 36 64 36 64 15 85



VALIDAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS E CONTEÜÜOS DO DOMlNIO V PELOS PROFESSORES DAS DIFERENTES ÃREAS 
DE ENSINO ________________________ ________________

TABELA VII ^

, !

_________  ÍReas
COMUNICAÇÃO 

E EXPRESSÃO

INICIAÇÃO ÃS

c i Cncias

ESTUDOS

SOCIAIS
PEDAGOGIA

EDUCAÇÃO

ARTÍSTICA

EDUCAÇÃO

FÍSICA

------------ : ---------- ^ - 8 0 c e ^  -----------
^  miTl 1 "i ui.......  ,

78 67 61 28 11 i:)

^ETÊNctaoojftatos ^S^costcOdos  ,, "— LIAs ^  . .
Menor

%
Ma ior 

X
Menor

X
Maior

%
Menor

X
Maior

X
Menor

X
M.i lor 

X
Menor
X

xLi ior 
X

Nonof
X

>Liior
"7

18.1. Diagnosticar padrões de erros indivi 25 75 21 79 38 62 36 64 37 63 15 33

duais dos alunos e catalogar os erros

mais comuns por eles cometidos.

18.2. Elaborar instrumentos de medida adeqtm 39 61 25 75 39 61 28 72 36 64 - 100

dos ãs características dos alunos e

DOMÍNIO V
coerentes com o projeto cfesenvolvido.

18, AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 18.3. Fornecer oportunidades para que os alu 35 65 45 55 46 54 36 64 46 54 31 69

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
ESCOLAR nos desenvolvam a capacidade de auto- 

avaliação.

18.4. Assessorar os alunos em processo de 34 66 34 66 31 69 32 68 54 46 15 85

recuperação para atingimento dos obje

tivos instrucionaÍ8 era que se moçtraram

deficientes.

18.5. Fornecer feedback corretivo e informa 39 61 • 42 58 51 49 39 61 46 54 15 85

tivo.
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A mencionada tabela permite fazer as seguintes constata
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ções :

- os professores das áreas de Comunicação e Expressão , 
Pedagogia e Educação Física validaram a totalidade de competên
cias e conteúdos integrantes do domínio V;

- os professores das áreas de Iniciação ãs Ciências e Es: 
tudos Sociais, embora não validado a totalidade de competências, 
validaram o conteúdo constante no domínio V;

- os professores da área de Educação Artística validaram 
apenas duas competências, o que resultou na não validação do con 
teúdo constante no domínio V.

A síntese dos resultados relativos ao domínio V ê apresen 
tada no Quadro XI, que se segue e que demonstra o índice de va
lidação dos conteúdos que o integram, pelos professores das di
ferentes áreas de ensino.

QÜADRO XI

Validação dos conteúdos do domínio V pelos professores das dife
rentes áreas de ensino

CONTEÚDO ÃREAS
CE IC ES PED EA EF

18. Avaliação da aprendizagem X X X X X

Embora a classificação das competências, com base no ín
dice de validação a elas atribuído, pelo total de sujeitos par
ticipantes da pesquisa, não tivesse sido objetivo específico 
deste trabalho, os dados permitiram que essa classificação fos 
se elaborada. A partir do total de pontos atribuído a cada com



petência, foi calculada a média aritmética que possibilitou cias 
sificar as competências da mais para a menos importante.!No ANE 
XO VI , pode ser observada a referida classificação. ’

Observa-se que a diferença entre as competências que ob
tiveram as médias extremas não ê das mais significativas (1,22 
ponto). O maior número de competências (61) obteve média acima 
de 3,5, o que parece indicar, por parte dos sujeitos participan 
tes da pesquisa, um Índice relativamente <. : bo de valorização 
das competências docentes e, indiretamente dos conteúdos de Psi 
cologia Educacional que elas representam.
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V. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

Neste capitulo são interpretados os res-ltados apresenta 
dos no anterior.

A interpretação ê feita de acordo com . domínios em que 
as competências docentes e conteúdos de Psic< •>' _,gia Educacional 
foram classificados.

DOMlNIO I - OBJETIVOS EDUCACIONAIS E IÍV, " RUCIONAIS.

Conforme pode ser observado na tabela 11/, e Quadro VII, 
os participantes da pesquisa apresentaram um ai;>> índice de va
lidação das - competências e conteúdos integrante / do domínio I.

Aquele resultado ê, possivelmente, reflexo da ênfase que 
vem sendo dada, a partir da implementação da Lei 5692/71, à ne
cessidade de definição, por parte do professor, de objetivos pa 
ra o ensino. Tais objetivos se constituem em parte importante 
dos planejamentos educacionais, norteando o trabalho do profes
sor., traçando diretrizes para a avaliação—e ainda„informando o 
aluno sobre o que dele se espera.

Somente os professores da ãrea de Educação Artística não 
validaram integralmente os componentes desse domínio, tendo si
do por eles invalidado o conteúdo - objetivos instrucionais. E£



se fato talvez possa ser explicado pelo tipo de atividades de -
senvolvidas dentro dessa área; atividades essas que se caracte
rizam pela espontaneidade, criatividade e diversidade. Quahdo 
se procura desenvolver um processo altamente criativo, i quase 
impossivel operacionalizar objetivos.

Sabe-se que a Educação Artística

"realça a expressividade e mantém a eomuni 
cação natural, porque inter individual3 en
riquecendo e humanizando a reflexão com a
emoção, o pensamento com o sentimento e a
imaginação, a inteligência com a criativi-
dade3 o empreendimento prê-disciplinado com 
a ação incondicionada e livre" (Chagas,1980, 
p. 140) .

/DOMÍNIO II - CARACTERÍSTICAS DOS ALUNOS.

A Tabela IV e Quadro VIII evidenciaram, entre os profes
sores das diferentes áreas de ensino, um certo grau de diversi
dade quanto â validação das competências e conteúdos integran - 
tes do domínio II - características dos alunos.

O alto índice de validação apresentado pelos professores 
das áreas de Comunicação e Expressão, Pedagogia e Educação Físi 
ca parece indicar que eles se enquadram na concepção atual da 
escola com a função de desenvolver integralmente as potenciali
dades do educando. Para realizar essa função, os professores pre 
cisam conhecer o educando em todas as suas características: fí
sicas e psicológicas. Dai, provavelmente, a valorização quase 
integral dos conteúdos de Psicologia Educacional que abordam es 
ses aspectos.
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Os professores da área de Estudos Sociais apresentaram, em relação 
aos representantes das áreas anteriormente discutidas, índice de validação 
ligeiramente inferior. Cumpre, aqui, ressaltar um fato: a validação dd con
teúdo - desenvolvimento psicossocial do eiucando. Isto parece significar que 
os professores da área de Estudos Sociais estão conscientes das contribuições 
que as atividades desenvolvidas dentro da área de sua especialidade apresen - 
tam para a socialização e integração dos jovens às comunidades de que fazem 
parte.

O índice nulo apresentado pelos professores da área de Iniciação às 
Ciências talvez possa sugerir que os mesmos vêem a escola, sob um ponto de 
vista tradicional, isto é, ccmo tendo a simples função de transmitir conheci
mentos e informações. Nesse enfoque, a ênfase recai sobre os conteúdos e o 
aluno ê aquele elemento passivo que recebe informações jã prontas. Não existe 
preocupação com formação integral, mas apenas com desenvolvimento do intelecto.

ê

Para desempenhar tais funções basta ao professor o danínio de conteúdos poden 
do desconhecer temar relacionados ao conhecimento do aluno, como ser em forne 
ção.

Poder-se-ia, ainda, explicar os resultados apresentados pelos profes
sores da área de Iniciação às Ciências em função de una hipótese: a exatidão 
que caracteriza os conteúdos trabalhados nessa área do conhecimento leva-os a 
enfatizar aspectos de conteúdo específico relegando, a um segundo plano, aque 
les que se voltam para o desenvolvimento do ser humano.

Os professores da área de Educação Artística validaram apenas um dos 
conteúdos propostos no danínio II - bases biológicas do desenvolvimento. -

Essa validação possivelmente resultou do fato dos professores dessa 
área desenvolverem atividades, cujo desempenho depende fundamentalmente de ha 
bilidades motoras e perceptuais, habilidades essas diretamente relacionadas 
às capacidades biológicas dos alunos.
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Neste domínio, houve apenas um conteúdo invalidado pelos 
professores de todas as áreas de ensino. Bsse conteúdo foi - 
teoria psicanalítica de desenvolvimento. *

Ê possível que essa invalidação tenha sido influenciada 
pela forma de redação das competências representativas do refe
rido conteúdo. Na realidade, sua redação pode ter parecido, aos 
professores, um tanto quanto complexa, levando—os, talvez, a 
pensar que tais competências seriam da alçada de profissionais 
com maior especialização no campo do conhecimento psicológico , 
como orientadores educacionais e psicólogos escolares.

DOMlNIO III - NATUREZA DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM

Os resultados correspondentes a esse domínio demonstram
/

índice quase integral de validação das competências representa
tivas dos conteúdos referentes a aspectos gerais do processo en 
sino-aprendizagem: condições, características, produtos, motiva 
ção, retenção e transferência. Isso parece indicar que os pro - 
fessores, de um modo geral, estão preocupados com o conhecimen
to do processo cuja orientação a eles compete.

A não validação, pelos professores da área de Educação 
Artística, do conteúdo - retenção e transferência da aprendiza
gem - possivelmente confirma a posição já detectada anteriormen 
te, quando da interpretação dos resultados referentes ao domí - 
nio I - objetivos educacionais e instrucionais. Tal posição po
deria ser definida como uma falta de preocupação com os aspectos 
mais formais das atividades de sala de aula o que, como já foi

112



ressaltado derivaria do tipo de trabalho desenvolvido dentro 
dessa área. Trabalhos mais voltados para a criação livre, para 
as formas de expressão dificilmente se encaixam em esquemas mais 
fortemente estruturados.

Quanto aos professores da área de Educação Física, não 
validaram o conteúdo - motivação da aprendizagem.

É possível que os professores dessa área não enfrentem o 
difícil problema de despertar o interesse dos estudantes para 
as atividades que propõem. Essas atividades têm possibilidade 
de oferecer aos estudantes oportunidades para liberação das ener 
gias que precisam conter nas disciplinas teóricas, que exigem 
maior concentração, impedindo liberdade total de movimentos. A 
Educação Física, desenvolvendo atividades lúdicas e de competi
ção, parece atrair mais os estudantes, pois está mais de acordo 
com os interesses que caracterizam a faixa etária dos alunos de
cL õ  ̂ ^5. a 8. série e ainda do início do 29 grau.

A validação integral dos conteúdos do domínio III, pelos 
professores da área de Pedagogia, talvez possa ser explicado pe 
las características do currículo do curso do qual são egressos.
Ê um curso que trabalha, fundamentalmente, sobre os aspectos pe 
dagógicos o que poderia levar a essa alta validação dos conteú 
dos que a eles se referem.

Os professores das áreas de Iniciação ás Ciências e de 
Educação Física apresentaram, neste domínio, os mais baixos ín
dices de validação.
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Um fato chama a atenção, na interpretação dos resultados 
da área de Iniciação às Ciências - a não validação dos conteú - 
dos: aprendizagem de conceitos e princípios e resolução de’ pro
blemas. Desde que as atividades dessa área envolvem o trabalho 
com conceitos e princípios, voltando-se especificamente para o 
desenvolvimento da capacidade de resolver problemas, torna-se 
difícil entender a não validação dos conteúdos a elas relaciona
dos. Provavelmente aqui também se faz presente uma atitude mais 
geral, de não validação dos conteúdos pedagógicos, uma vez que 
os professores dessa área, no domínio anteriormente discutido 
apresentaram Índice nulo de validação.

0 conteúdo que obteve o mais baixo índice de validação 
foi - teoria da Gestalt. Cumpre, porêm, ressaltar um fato - sua 
valorização pelos professores da área de Educação Artística , 
área essa em que a percepção assume importância fundamental.

Ainda na interpretação do domínio III, um dado não pode 
ser esquecido: a não validação, pelo total de sujeitos da compe 
tência - permitir que o aluno participe do planejamento das ati 
vidades de ensino-aprendizagem.

Tal fato parece indicar que os professores ainda mantêm, 
pelo menos em relação ao planejamento, uma atitude bastante di
retiva, não tendo ainda desenvolvido comportamentos que ofere - 
çam ao aluno possibilidades de participação efetiva em todas as 
fases do processo ensino-aprendizagem;

114



DOMÍNIO IV - MÉTODOS DE ENSINO
115

O índice relevante de validação das competências e, con - 
teúdos constantes no domínio IV - métodos de ensino - parece sicj 
nificar que os professores, de um modo geral, reconhecem a ne - 
cessidade de atender às diferenças de ritmo e capacidade apre - 
sentadas pelos alunos. Pode-se ainda perceber que se preocupam 
com a influência que o seu próprio comportamento pode exercer 
sobre as atitudes e rendimento dos alunos.

DOMÍNIO V - AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

Os dados referentes ao domínio V - avaliação da aprendi
zagem - indicam validação quase integral das competências e con 
teúdo que o-compõem,o que parece demonstrar que os professores, 
de um modo geral, estão preocupados com os resultados atingidos 
pelos alunos. Esse fato, possivelmente, ê resultado da compreen 
são do verdadeiro papel da avaliação, cujos dados permitem cor
rigir as dificuldades apresentadas pelos alunos e, ainda orien
tar na consecução dos ajustes necessários no planejamento das 
atividades docentes.

0 conteúdo constante nesse domínio não foi validado ape
nas pelos professores da área de Educação Artística que se manr 
tiveram coerentes com uma posição que pode ser sentida desde a 
interpretação dos dados do domínio I - não preocupação com os 
aspectos mais formais do processo ensino-aprendizagem.



Em síntese, a interpretação dos dados coletados no traba 
lho de campo, parece indicar que a validação das competências 
docentes e dos conteúdos de Psicologia Educacional ê influencia 
do pelas características básicas das áreas do conhecimento em 
que os professores desenvolvem suas atividades.
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VI. COUCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Este capítulo apresenta as conclusões a que se chegou , 
em função da pesquisa bibliográfica e da interpretação dos re - 
sultados do trabalho de campo efetuado. Dele constam, ainda, su 
gestões relativas ã elaboração de programas de Psicologia Educa 
cional para os cursos de Licenciatura, bem como recomendações 
referentes à realização de outros trabalhos orientados para a 
formação psico-pedagõgica dos futuros professores.

1. CONCLUSÕES

As conclusões relacionam-se aos seguintes tópicos:

1.1. problema

1.2. objetivos

1.3. questões levantadas.

1.1. Conclusões relacionadas ao problema

Este trabalho procurou encontrar possíveis soluções para 
o seguinte problema:

"Que conteúdos devem ser trabalhados -pela Psicologia Edu_ 
cacional, de modo a desenvolv er, nos alunos dos Cursos -d-e Licen_ 
ciatura, as competências necessárias ao desempenho eficiente das 
atividades docentes, em sala de aula?"



A análise dos dados permitiu verificar que os professores 
que exercem atividades nas diferentes áreas do ensino de 19 e 29 
graus apresentaram alto índice de validaçao das competência<s e 
conteúdos constantes nos dominio I - objetivos educacionais e 
instrucionais, domínio IV - métodos de ensino e domínio V - ava
liação da aprendizagem.

A partir dessa constatação e, considerando-se que o depoi 
mento dos professores corresponde a necessidades por eles senti
das, quando do desempenho de suas atividades, os programas de 
Psicologia Educacional devem dedicar bastante atenção aos temas 
que tratam dessas áreas de interesse.

No entanto, não se pode esquecer que as novas propostas 
educacionais alertam para a necessidade de se dedicar maior aten 
ção ã formação integral do educando que ê o elemento mais impor-

ê

tante da situação de ensino-aprendizagem.

Para realizar a contento essa tarefa, os futuros professo 
res precisam conhecer aspectos relevantes do processo de desen - 
volvimento do aluno. Por essa razão, os programas de Psicologia 
Educacional para cursos de Licenciatura devem trabalhar conteú - 
dos relacionados a características psicológicas das diferentes 
faixas etárias, procurando conscientizar os alunos sobre a im - 

portância desses temas para o desempenho das atividades docentes. 
Porém, um cuidado deve ser tomado: abordar apenas aqueles aspec
tos do processo de desenvolvimento que estão diretamente relacio 
nados com as atividades de sala de aula. Exemplificando, teríamos 
temas como diferenças intelectuais, diferenças em atitudes, mot_i 
vações e ajustamento, características da socialização que são al̂
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gumas das variaveis que afetam tanto a habilidade de aprender do 
aluno como a escolha de técnicas efetivas de ensino. Os conteúdos 
constantes no domínio II — características dos alunos — devem ser 
abordados nos Cursos de Licenciatura.

Quanto aos conteúdos integrantes do domínio III - nature
za do processo ensino-aprendizagem - devem ser trabalhados ape - 
nas aqueles de caráter mais prático. Se necessário, abordar prin 
cípios teóricos, mas, de tal modo, que sempr.e sejam ressaltadas 
suas implicações educacionais. Só dessa forma, o aluno estabele
cerá as necessárias relações teoria-prática, percebendo o signi 
ficado real do estudo da ciência psicológica em sua formação pro 
fissional.

1.2. Conclusões relacionadas aos objetivos
ê

Para melhor organização, as conclusões serão apresentadas 
em relação a cada um dos objetivos a que esse trabalho se propos.

1.2.1. Analisar e sistematizar as posições correntes so - 
bre a estrutura básica da Psicologia Educacional.

A revisão de literatura efetuada permitiu o atingimento 
deste objetivo e as posições correntes sobre a estrutura básica 
da Psicologia Educacional foram organizadas de acordo com os se
guintes tópicos: conceito, objeto, embasamento teórico, objetivos, 
métodos e contribuições à atividade docente.

A -revisão de literatura efetuada—indicou.:existir entre-os 
autores um certo grau de divergência no que diz respeito ã con - 
ceituação de Psicologia Educacional. Quanto aos demais tópicos , 
hã um bom grau de concordância, sendo opinião geral que a Psico-
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logia Educacional ê uma disciplina fundamental no preparo pedagõ 
gico dos futuros professores, uma vez que fornece o embasamento 
cientifico para tomada de decisões e proposição de soluções para 
os problemas de sala de aula.

1.2.2. Determinar -os conteúdos de Psicologia Educacional 
considerados como os mais importantes pelos estudiosos e organi. 
zadores de programas nessa área do conhecimento.

A análise de obras e programas de Psicologia Educacional 
permitiu determinar os conteúdos mais enfatizados e ainda organi 
zá-los de acordo com as diferentes áreas em que a disciplina em 
questão se dimensiona.

Conforme pode se observar nos Anexos II e III do presente 
trabalho existe, tanto nas obras como nos programas de Psicolo - 
gia Educacional, maior concentração de temas nas áreas de apren
dizagem e de ensino.

Comparando a posição dos estudiosos da área com os resul
tados do trabalho de campo, verifica-se que apresentam pontos de 
vista diferentes, no que diz respeito aos conteúdos da área de 
aprendizagem, que embora enfatizados pela primeira, não recebem 
tão alto nível de validação, por parte dos segundos.

1.2.3. Determinar as competências que devem ser desenvol
vidas, nos futuros professores de 19 e 29 graus, pelo estudo da 
Psicologia Educacional.

A partir de um modelo de competências docentes foi possí
vel estabelecer relações entre elas e os conteúdos de Psicologia 
Educacional, o que resultou na elaboração do instrumento de cole 
ta de dadost A validação de conteúdo do instrumento, efetivada 
* Ver anexo V
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por especialistas na área em estudo, tornou possível determinar 
as competências que os cursos de Psicologia Educacional devem de 
senvolver nos futuros profissionais do magistério. .

1.2..4. Identificar as tendências de opinião sobre o grau 
de importância das competências que devem ser desenvolvidas, nos 
futuros professores de 19 e 29 graus, pelo estudo da Psicologia 
Educacional.

1.2.5. V áLidar conteúdos para a elaboração de programas 
de Psicologia Educacional para os Cursos de Licenciatura.

Esses objetivos foram alcançados pela efetivação do traba 
lho de campo, cujos dados, analisados e interpretados, possibili 
taram chegar âs seguintes conclusões:

- os conteúdos relacionados a objetivos, métodos de ensi
no e avaliação da aprendizagem foram os que receberam os mais al 
tos Índices de validação, por parte dos professores das diferen
tes áreas de ensino;

- existe, entre os professores de algumas áreas, um certo 
grau de desinteresse pelos conteúdos que se referem a caracteris; 
ticas dos alunos;

- os conteúdos relativos à natureza do processo ensiino- 
aprendizagem não obtiveram, da parte dos respondentes o mesmo In 
dice de valorização' que lhes foi atribuído pelos estudiosos de 
Psicologia Educacional;

- existe entre os professores das diferentes áreas de en
sino, uma certa divergência quanto ao Índice de validação dos con 
teúdos de Psicologia Educacional;
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- os diferentes índices de validação indicam os conteúdos 
mais adequados a cada área e que são:

a. ÂREA DE COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO

- objetivos educacionais

- objetivos instrucionais

- bases biológicas do desenvolvimento

- desenvolvimento intelectual

- desenvolvimento psicossocial

- teoria de desenvolvimento de Jean Piaget

- dinâmica da adolescência

- o processo ensino-aprendizagem

- motivação da aprendizagem

- retenção e transferência da aprendizagem

- teoria do Condicionamento Operante de Skinner

- teoria da instrução de Bruner

- o não-diretivismo de Rogers

- aprendizagem de conceitos e princípios

- resolução de problemas e criatividade

- diferenças individuais na aprendizagem

- interesses e aptidões

- características do professor: cognitivas e de personali 
dade

- avaliação da aprendizagem.
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b) ÃREA DE INICIAÇÃO ÃS CIÊNCIAS

- objetivos educacionais

- objetivos instrucionais

- o processo ensino-aprendizagem

- motivação da aprendizagem

- retenção e transferência da aprendizagem

- diferenças individuais na aprendizagem

- características do professor: cognitivas e de personali. 
dade

- avaliação da aprendizagem.

c) ÃREA DE ESTUDOS SOCIAIS

- objetivos educacionais

- objetivos instrucionais

- bases biológicas do desenvolvimento

- desenvolvimento psicossocial

- teoria de desenvolvimento de Jean Piaget

- o processo ensino-aprendizagem

- motivação da aprendizagem

- retenção e transferência da aprendizagem

- teoria do Condicionamento Operante de Skinner

- teoria da instrução de Bruner

- o não—diretivismo de Rogers
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- diferenças individuais na aprendizagem

- interesses e aptidões

- características do professor: cognitivas e de personali 
d ad e

- avaliação da aprendizagem.

d) ÃREA DE PEDAGOGIA

- objetivos educacionais

- objetivos instrucionais

- bases biológicas do desenvolvimento

- desenvolvimento intelectual

- desenvolvimento psicossocial

- teoria de desenvolvimento de Jean Piaget

- o processo ensino-aprendizagem

- motivação da aprendizagem

- retenção e transferência da aprendizagem

- teoria da Gestalt

- teoria do Condicionamento Operante de Skinner

- teoria da instrução de Bruner

- o não-diretivismo de Rogers

- aprendizagem de conceitos e princípios--

- resolução de problemas e criatividade

- diferenças individuais na aprendizagem
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- interesses e aptidões

- características do professor: cognitivas e de personali 
dade

- avaliação da aprendizagem.

e) ÃREA DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA

- objetivos educacionais

- bases biológicas do desenvolvimento

- o processo ensino-aprendizagem

- motivação da aprendizagem

- teoria da Gestalt

- teoria da instrução de Bruner

- aprendizagem de conceitos e princípios

- resolução de problemas e criatividade

- diferenças individuais na aprendizagem

- interesses e aptidões

- características do professor: cognitivas e de personalil 
dade.

f) ÃREA DE EDUCAÇÃO FÍSICA

- objetivos educacionais

- objetivos instrucionais

- bases biológicas do desenvolvimento

- desenvolvimento intelectual

1 2 5



- desenvolvimento psicossocial

- teoria de desenvolvimento de Jean Piaget

- a dinâmica da adolescência

- o processo ensino-aprendizagem

- retenção e transferência da aprendizagem

- o não diretivismo de Rogers

- diferenças individuais na aprendizagem

- características do professor: cognitivas e de personaM 
dade

t avaliação da aprendizagem.

As informações apresentadas se constituem em subsídios pa 
ra a elaboração de programas de Psicologia Educacional para os 
diferentes Cursos de Licenciatura, programas esses que deverão 
atender às necessidades demonstradas pelos professores das seis 
áreas de ensino envolvidas pela pesquisa.

Pode-se, pois, considerar como atingido, o objetivo geral

- levantar subsídios para a elaboração de programas de 
Psicologia Educacional para os Cursos de Licenciatura mais ade - 
quados à realidade em que os futuros professores desenvolverão 
suas atividades.

1.3. Conclusões relacionadasàs-questões levantadas

Neste item, as conclusões também são apresentadas em rela 
ção a cada uma das questões levantadas.



1.3.1. Ha necessidade de diversificar os programas de Psi 
cologia Educacional em função das áreas em que os professores de 
senvolverão suas atividades?

Os diferentes Índices de validação dos conteúdos apresen
tados pelos professores das diferentes áreas de ensino parecem 
indicar uma resposta afirmativa a esta questão. Os interesses di 
versos demonstrados são, possivelmente, fruto de diferentes difi 
culdades sentidas na atividade prática. Alguns conteúdos são co
muns e, outros não. Portanto, há necessidade um certo grau de 
diversificação nos programas de Psicologia Educacional, no senti 
do de atender ãs necessidades apontadas pelos professores das di 
ferentes áreas de ensino.

1.3.2. Os professores egressos dos Cursos de Pedagogia , 
pelo fato de possuirem uma maior carga horária na disciplina Psî  
cologia Educacional, apresentam um índice mais alto de valoriza
ção da referida disciplina?

A semelhança de resultados apresentados pelos professores 
das áreas de Pedagogia e de Comunicação e Expressão leva a supor 
que a carga horária não i o único fator que influi na valoriza - 
ção de uma disciplina. Deve haver outras variáveis que contribuem 
para que os professores compreendam a verdadeira importância das 
disciplinas pedagógicas para um trabalho eficiente com os alunos. 
Portanto, os fatos apontados parecem indicar uma resposta negati 
va_à essa questão. -. ' ~

1.3.3. Dada a impossibilidade de trabalhar, em um curso 
de Psicologia Educacional, todos os conteúdos que compõem a am - 
pia área da disciplina em estudo, que conteúdos devem ser sele - 
cionados para que esses cursos cumpram sua função de desenvolver 
nos futuros professores, uma sólida fundamentação psicológica?
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Apenas ura conteúdo foi invalidado pela totalidade dos su 
jeitos que participaram da pesquisa - teoria psicanalítica de 
desenvolvimento. Possíveis razões para esse fato já foram- aponta 
das, quando da interpretação dos dados. No entanto, talvez possa 
ser feito um trabalho no sentido de fazer com que os futuros pro 
fessores percebam que, apesar do aparente distanciamento do pro
cesso ensino-aprendizagem, o referido tema pode trazer contribui 
ções ao seu preparo profissional.

Quanto os conteúdos - teoria da Gestalt e dinâmica da ado 
lescência - embora validados apenas pelos professores de duas 
áreas de ensino, não devem ser retirados dos programas de Psico
logia Educacional, pois constituem-se em importantes fontes de 
subsídios para a atividade docente.

2. RECOMENOAÇÕES

A interpretação dos dados coletados e as conclusões a que 
se chegou, tornam possível fazer algumas sugestões;

- que os professores de Psicologia Educacional nos Cursos 
de Licenciatura reforcem seu trabalho de despertar o interesse 
dos alunos para o estudo da referida disciplina, tornando-os cons 
cientes da importância da mesma para o desempenho eficiente em 
sala de aula;

- que sejam destacadas as implicações educacionais das 
proposições teóricas estudadas, para que os alunos não considerem 
o curso de Psicologia Educacional como mais um conjunto de noções 
teóricas sem qualquer utilidade para a sua futura.vida profissio
nal;
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- que sejam dadas, aos alunos de Psicologia Educacional , 
oportunidades para que realizem observações em classes de 19 e 
29 graus. Essas observações poderão fazer com que se familiari - 
zem com situações de ensino-aprendizagem, fazendo as necessárias 
ligações teoria/prática; .

- que,as Universidades que têem cursos de Psicologia Edu
cacional com carga reduzida, tenham essa carga horária aumehtada. 
Como pode ser constatado no Anexo VII um grande número de Universida 
des jã trabalham a Psicologia Educacional em cursos de 90 e até 
120 horas. Sugere-se um mínimo de 90 horas, para que, paralela - 
mente ao desenvolvimento das atividades teóricas, possam ser rea 
lizadas as observações acima propostas;

- que sejam pesquisadas as causas da não validação de al
gumas das competências propostas, por meio da realização de no -
vos estudos. Ê interessante que se verifique se a invalidação foi 
resultado da não atribuição real de importância ou se os profes
sores não se sentem capazes de apresentã-las. As causas poderão 
ainda estar nas condições da realidade em que o professor traba
lha e que talvez dificultem uma atitude mais científica;

- que este tema de suma relevância seja objeto de refle - 
xão por parte daqueles que estão envolvidos com o preparo de pro 
fissionais para o magistério, a nível de 39 grau.
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ANEXO I

2ARTA ENVIADA AS UNIVERSIDADES FEDERAIS DO BRASIL,SOLICITANDO O 
ENVIO DE PROGRAMAS DE PSICOLOGIA EDUCACIONAL OFERTADOS A CURSOS

DE LICENCIATURA
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Curitiba, 30 de abril de 1980.

Senhor Secretario:

Solicitamos o envio dos programas de Psicologia Educacio
nal ofertados, nessa instituição, aos Cursos de Licenciatura.

A presente solicitação prende-se ao fato de uma professo
ra de nosso Setor de Educação estar realizando dissertação de rres 
trado, na área da formação para o magistério a nível de 3$ grau, 
e necessitar dos programas como subsídios para a elaboração de 
um instrumento de coleta de dados.

Certos de seu pronto atendimento, agradecemos antecipada-
mente

Prof.“ Zélia Millêo Pavao 
DIRETORA DO SETOR DE EDUCAÇÃO
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7. Adolescência. X X X X X X X X 8
8. Teoria de desenvolvimento de Bandára. X X 2
9. Teoria de desenvolvimento de Freud. X X X X X X 6
10. Teoria de desenvolvimento de Piaget. X X X X X X X X X X X 11

APRENDIZAGEM . / ,
1. 0 processo ensino-aprendizagem. X X X X X X X X X X X X X X X 15
2. Maturaçao e aprendizagem. X X X X 4
3. Características gerais da aprendizagem. X X X X X X X 7
4. Diferenças individuais na aprendizagem. X X X X 4
3. Mocivaçao da aprendizagem. X X X X X X X X X X X 11
6. Retenção da aprendizagem. X X X X X X X X 8
7. Transferência da aprendizagem. X X X X X X X X X X 10
8. Formas de aprendizagem. X X X 3
9. Aprendizagem de conceitos. X X 2

10. Aprendizagem de princípios. X X 2

11. Aprendizagem de resolução de problemas. X X 2

12. Produtos da aprendizagem. X X X X X 5

13. Fatores de eficiência na aprendizagem. X X X 3

14. Avaliação da aprendizagem. X X X X X 5

15. Aprendizagem na perspectiva Behaviorista. X X X X 4

16. Aprendizagem na perspectiva humanística. X X X 3

17. Condicionamento clássico. X X X X i X 5

18. Condicionamento operante de Skinner. X X X X X X X X X X 10

19. A teoria da Gestalt. X X X X X X X 7

20. Aprendizagem significativa: Cari Rogers. X X X X X X “ 6

21. Piaget e a aprendizagem. X X X 3

ENSINO E INSTRUÇÃO

1. Situaçao de sala de aula. X X 2
2
2
1

2. Relação professor-aluno. X X
X X 13. 0 preparo do professor. 1

4. A teoria de instrução de Bruner. X 11!
1I i !

DIVERSOS ! 11 í

1. Técnicas de observação do comportamento em situaçao esco
lar .

i ■

i
í
!1
X ! X ; 1 2

2. Criatividade.
! i

1 j !
i

í
I
X X «t1 i 2

í
3. Experiências educacionais relativas a realidade brasilei-

i r a - . ........................... 1
i 1

X ! t
!
i t

!-1
í 1

j
! 1
i__
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IK1RODUÇÃO
1. Conceitos bãsiccs ida psicologia. X X X X X 5
2. Aparecimento da psicologia modernar X X X X 4

3. Sistemas de psicologia do século XX. X X 2

4. Psicologia e educação. X X X 3
5. Importância da psicologia para a formaçao do educador. X X X 3
6. Visao teórica da psicologia da educaçao. X X X X X X X 7

7. Funções da psicologia da educação. X X 2

DESENVOLVIMENTO

1. Bases biológicas do desenvolvimento. X X X 3
2. Determinantes do comportamento. X 1
3. Desenvolvimento intelectual. X X X X X X X x X X X U

4. Desenvolvimento emocional. X X X X X X X X X X 1 0

3. Desenvolvimento social. X X X X X X X X 8

6. Desenvolvimento d a personalidade. X X X X X X X X X 9
7. Adolescência. X X X X X X X X .8

8. Teoria de desenvolvimento de Bandora. X X .2

9. Teoria de desenvolvimento de Freud. X X X X X X 6
10. Teoria de desenvolvimento de Piaget. X X X X X X - X X X X X 1 1

- . APRENDIZAGEM 0

1. 0 processo ensino-aprendizagem. X X X X X X X X X X X X X ‘ X X 1 5

2. Maturaçao e aprendizagem. X X X X 4
3. Características gerais da aprendizagem. X X X X X X X 7
4. Diferenças individuais na aprendizagem. X X X X 4

5. Motivaçao da aprendizagem. X X X X X X X X ’ X X X 11
6. Retenção da aprendizagem. X X X X X X X X 8

7. Transferência da aprendizagem. X X X X X X X X X X 10

8. Formas de aprendizagem. • X ~ X X 3

9. Aprendizagem de conceitos. X X 2

10. Aprendizagem de princípios. X X 2

11. Aprendizagem de resolução de problemas. X X 2

12. Produtos da aprendizagem. X X X X X 5

13. Fatores de eficiência na aprendizagem. X X X 3

14. Avaliação da aprendizagem. X X X X X 5

15. Aprendizagem na perspectiva Behaviorista. X X* X X 4

16. Aprendizagem na per.spectiva humanística. X X X .3

17. Condicionamento clássico. X X X X X 5

18. Condicionamento operante de Skinner. X X X X X X X X X X 10

19. A teoria da Gestalt. X X X X X X X 7

20. Aprendizagam-significativa: Cari-Rogera. X - X - X - X ; - -- x -X ~ _ 6 _

21. Piaget e a aprendizagem. X X X 3

ENSINO E INSTRDÇÃO

1. Situaçao*de sala de aula. X X 2

2. Relação professor-aluno. ' X X 2
o

3. 0 preparo do profefesor. X X í.

•J
4. A teoria de instrução de Bruner. X 1

DIVERSOS

1. Técnicas de observação do comportamento em situaçao esco X 1
X 2

lar . 1
X X i 2

2. Criatividade. !I 1
3. Experiências educacionais relativas ã realidade brauilei-

I*H -
X 1 ! 1



ANEXO IV 
QUESTIONÁRIO 

FORMA APRESENTADA AOS JUlZES PARA VALIDAÇÃO
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PREZADO PROFESSOR

Você foi escolhido para validar o instrumento de coleta 
de dados deste trabalho de pesquisa, que se caracteriza como um 
estudo na área de formação para o magistério, a nível de 39 grau. 
Seu objetivo i validar conteúdos para a elaboração de programas 
de Psicologia Educacional, que desenvolvam nos alunos dos Cursos 
de Licenciatura as competências necessárias ao desempenho efi - 
ciente no campo do magistério de 19 e 29 graus.

/

0 presente questionário pretende cobrir os temas comumen- 
te considerados como os mais importantes na ampla área da Psico
logia Educacional. Porém, se você julgar que algum conteúdo bãsi_ 
co foi esquecido, bem como se tiver sugestões que possam contri
buir para sua melhoria, anote suas colocações numa folha a parte 
e anexe-a ao questionário, no momento de sua devolução.

Os dados levantados nos permitirão fazer um estudo compa
rativo entre o que os professores de Psicologia Educacional dos 
cursos de formação para o magistério consideram importante para 
p exercício da profissão-e aquilo-, de quedos-professores de 19 e 
29 graus de ensino realmente sentem necessidade ao enfrentarem 
as situações-problema que se lhes apresentam, quando trabalham 
com uma turma de alunos.



Nesta fase do estudo, pretendemos testar a qualidade do 
instrumento na obtenção de dados. Assim, pedimos ainda sua opinião 
sobre os seguintes aspectos do instrumento:

- clareza de expressão;

- forma de apresentação;

- extensão;

- instruções para preenchimento;

- forma de preenchimento.

Suas respostas fornecerão dados para as correções que se 
fizerem necessárias, antes que este questionário seja aplicado a 
professores de escolas de 19 e 29 graus das redes estadual e par 
ticular de ensino, da cidade de Curitiba.

Sua colaboração é fundamental para o atingimento do obje
tivo proposto e conseqüentemente para que se possa contribuir pa 
ra a melhoria do nosso sistema de ensino, uma vez que, da compe
tência do professor, depende, em grande parte, o sucesso de qual 
quer seqüência de aprendizagem.

Certas de sua atenção, apresentamos nosso agradecimento.

144
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INSTRUÇÕES GERAIS PARA O PREENCHIMENTO DESTE QUESTIONÁRIO

Analise cuidadosamente cada conjunto formado por conteü - 
dos de Psicologia Educacional e competências consideradas neces
sárias ao exercício do magistério de 19 e 29 graus. Verifique se 
entre eles existe concordância, isto é, se as competências lista 
das realmente se relacionam com os conteúdos de Psicologia Educa 
cional apontados, preenchendo a coluna da direita, de acordo com 
a seguinte escala:

1 - NENHUMA CONCORDÂNCIA

2 - POUCA CONCORDÂNCIA

3 - CONCORDÂNCIA REGULAR

4 - MUITA CONCORDÂNCIA

5 - MUITÍSSIMA CONCORDÂNCIA.

Observe que o valor numérico ê equivalente ao grau de con 
cordância.
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1. SEXO
( ) FEMININO 
( ) MASCULINO

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

FORMAÇÃO
2.1. GRADUAÇÃO:

' CURSO :
INSTITUIÇÃO:

2.2. PÕS-GRADUAÇÃO
CURSO :
INSTITUIÇÃO:

LOCAL DE TRABALHO

TEMPO DE SERVIÇO NO MAGISTÉRIO SUPERIOR
ANOS.

DISCIPLINAS QUE LECIONA
5.1. NOME:

TEMPO: ANOS

5.2. NOME:
TEMPO : ANOS

CURSOS EM QUE LECIONA
PEDAGOGIA ( )
OUTROS CURSOS DE LICENCIATURA ( ) QUAIS:

TRABALHOS PUBLICADOS ( ) SIM ( ) NÃO
INDIQUE:
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DOMÍNIO I : OBJETIVOS EDUCACIONAIS E INSTRUCIONAIS
CONTEÚDOS COMPETÊNCIAS DO PROFESSOR CONCOR

DÂNCIA
1. OBJETIVOS EDU 

CACIONAIS E 
INSTRUCIONAIS

1.1. Contribuir direta ou indiretamente para o pia 
nejamento do currículo pleno da Escola. ^

1.2. Definir objetivos de ensino para os alunos.
1.3. Estabelecer objetivos instrucionais em termos 

de comportamentos observáveis.
1.4. Selecionar conteúdos atendendo aos objetivos 

educacionais do currículo pleno e ao nível 
dos alunos.

DOMÍNIO II: CARACTERÍSTICAS DOS ALUNOS
2. BASES BIOLOGI 

CAS DO DESEN
VOLVIMENTO

2.1. Caracterizar a seqtfencia normal do desenvolvi 
mento físico na infância e adolescência

3. DESENVOLVIMEN 
TO COGNITIVO

3.1. Identificar os processos de pensamento utili
zados pelos alunos.

3.2. Oferecex situações que permitam constatar o 
pensamento concreto e inferencial.

4. DESENVOLVIMEN 
TO EMOCIONAL

4.1. Identificar interesses dos alunos. ,
4.2. Verificar a existencia de problemas emocio

nais e identificar suas causas.

5. DESENVOLVIMEN 
TO SOCIAL

5.1. Conhecer comportamentos sociais e valores so 
cio-culturais dos alunos.

5.2. Identificar comportamentos agressivos e tomar 
medidas visando minimizá-los.

5.3. Identificar dificuldades de interaçao dos alu 
nos e promover sua adaptaçao.

6. DESENVOLVIMEN 
TO DA PERSONA 
L IDADE

6.1. Valorizar as características positivas dos 
alunos, auxiliando-os no processo de auto- 
af irmaçâo.

6.2. Compatibilizar o nível de aspirações de cada 
aluno âs suas potencialidades.

7\ TEORIAS DE DE 
SENVOLVIMENTO: 
PIAGET E PSI=- 
CANALÍTICA

7.1. Identificar as características da fase de de 
senvolvimento em que os alunos se encontram.

7.2. Apresentar situações que estejam de acordo 
com as características psicológicas da faixa 
etária dos alunos.

7.3. Ajustar seu comportamento, metodologia e or
ganizar os conteúdos de forma a atender as 
dificuldades cbs alunos.

-
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CONTEÚDOS COMPETÊNCIAS DO PROFESSOR CONCOR
DÂNCIA

8<>, PROCESSOS BíC 
SICOS DE 
AJUSTAMENTO

8.1. Identificar problemas de relacionamento dos 
alunos e orienta-los em sua solução.

8.2. Procurar soluçoes para problemas de isolamen 
to social entre os alunos. ~~

8.3. Inooentivar atitudes tolerância no relacio 
namento do aluno com colegas , em situações 
diversificadas.

8.4. Estimular a participaçao do aluno no grupo 
de trabalho.

8.5. Acompanhar a atividade que cada aluno desen
volve no grupo de trabalho.

8.6. Verificar o grau de interaçao ocorrido duran 
te o trabalho de grupo.

9. A DINÂMICA DA 
ADOLESCÊNCIA

9.1. Valorizar as características positivas dos 
adolescentes.

9.2. Criar condiçoes para que o adolescente se 
auto-afirme.

9.3. Desenvolver o pensamento crítico.
9.4. Manejar efetivamente _,em sala de aula, adi 

nãmica pessoal e grupai do adolescente.

DOMÍNIO III: NATUREZA DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM

10.0 PROCESSO 
ENSINO-APREN- 
DIZAGEM: ELE
MENTOS, CONDI 
ÇÕES, PRODU
TOS

10.1.Identificar os fatores de natureza biologica 
que afetam a aprendizagem do aluno.

10.2. Identificar os fatores fisiologicos, emocio 
nais e de motivaçao que influenciam a percep 
çao do aluno.

10.3. Seqífenciar os conteúdos em níveis crescentes 
de dificuldade.

10.4. Organizar situações d(e ensino-aprendizagem 
que exijan a participaçao ativado aluno.

11. MOTIVAÇÃO DA 
APRENDIZAGEM

11.1. Controlar e enriquecer os estímulos em fun
ção das necessidades variadas dos alunos e 
das exigencias das situações que enfrentam.

11.2. Ordenar estímulos segundo o grau diagnosti
cado de dificuldades dos alunos.

11.3. Orientar o comportamento pelo estímulo a 
ações que direcionem para o desejável.

11.4. Focalizar a atençao do aluno nos objetivos 
desejados.

11.5. Ajudar cada aluno a estabelecer e atingir 
seus objetivos.
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CONTEÚDOS COMPETÊNCIAS DO PROFESSOR CONCOR

DÂNCIA
12. RETENÇÃO E 

TRANSFERÊN 
CIA DA 
APRENDIZA
GEM

12.1. Promover o processo de solução de novas si— 
tuaçoes-problema, mediante a utilização de 
experiencias anteriores.

12.2. Retirar generalizações de experiencias pas
sadas e \itilizã-las na resolução de situa- 
çoes-problema do piesente. v

12.3. Criar situações instrucionais variadas de 
forma a minimizar inibições de aprendizagem 
e tendencia â rigidez funcional.

12.4. Apresentar os materiais em unidades signifi 
cativas, enfatizando conceitos e princípios.

13. POSIÇÕES TEÕ 
RICAS SOBRE 
APRENDIZAGEM

13.1. TEORIA DA 
GESTALT

13.1.1. Identificar diferenças e problemas de per 
cepçao apresentados pelos alunos, em rela 
çao ao todo.

13.1.2. Observar, em situações diversas, a percep 
çao dos alunos sobre determinados fatos , 
figuras, cores, sons, movimentos, quanto 
ao todo.

13.2. TEORIA DO 
CONDICIONA 
MENTO OPE
RANTE DE 
SKINNER

13.2.1. Utilizar técnicas de reforço para manter 
esforços individuais.

13.2.2. Promover o auto-esforço dos alunos pelo 
decréscimo da razao de estimulo/comporta
mento e da freqtféncia de estímulos.

.

13.3. BRUNER 13.3.1. Organizar a situaçao de ensino-aprendiza- 
gem de modo a levar o aluno a efetuar a 
aprendizagem por descoberta.

13.3.2. Enfatizar conceitos e princípios gerais 
de modo a possibilitar a transferencia da 
aprendizagem.

13.4. ROGERS 13.4.1. Estabelecer clima de empatia com a classe.
13.4.2. Gerar clima de confiança entre professor 

e alunos.
13.4.3. Agir de maneira coerente com as proposi - 

çoes feitas.
13.4.4. Manter relações interpessoais positivas 

com os alunos.

14; APRENDIZAGEM ‘ 
DE CONCEITOS, 
PRINCÍPIOS E 
RESOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS

14n*. 'Ajudar os alunos a pensarem em diferentes ~ní 
veis de complexidade.

14.2. Assistir aos alunos no desenvolvimento apro 
priado de conceitos e verbalizaçao.

14.3. Ensinar estratégias para formar conceitos.
14.4. Assessorar na habilidade de resolver probLe _ 

mas como mecanismo de melhor atuaçao na vi
da em sociedade.
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CONTEÜDOS COMPETÊNCIAS DO PROFESSOR CONCOR

DÂNCIA
15. CRIATIVIDADE 15.1. Encorajar a formulaçao e testagem de hipóte

ses, a produção e o pensamento divergente.
15.2. Propor situações variadas onde o aluno possa 

revelar comportamento criativo e adaptativo.

DOMÍNIO IV: MÉTODOS DE ENSINO

16. DIFERENÇAS 
INDIVIDUAIS 
NA APRENDI
ZAGEM

16.1. Atender alunos de aprendizagem lenta ou rapi 
da, utilizando outras opçoes alem do nucleo 
de conteúdo.

17. INTERESSES E 
APTIDÕES

17.1. Graduar atividades educacionais, de acordo 
com as aptidões dos alunos.

17.2. Orientar os alunos, nas suas atividades em 
sala de aula, de acordo com suas aptidões.

18. CARACTERÍSTI 
CAS DO PRO
FESSOR: COG
NITIVAS E DE

18.1. Usar vocabulário adequado ao nível de com
preensão dos alunos.

18.2. Apresentar idéias de modo claro e logico.
PERSONALIDA
DE

18.3. Integrar açoes e tarefas de diferentes fa
ses instrucionais.

18.4. Utilizar materiais, técnicas e procedimen
tos de ensino variados e adequados.

18.5. Ajustar o conteúdo das liçoes a bagagem cul 
tural dos alunos.

18.6. Analisar seu proprio comportamento como fa
tor educativo.

DOMlNIO V: AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

19. A AVALIAÇÃO 
DA APRENDIZA
GEM ESCOLAR

19.1. Diagnosticar padrões de erros individuais 
dos alunos e catalogar os erros mais comuns 
por eles cometidos.

19.2. Elaborar instrumentos de medida adequados 
as características dos alunos e coerentes 
com o projeto desenvolvido.

19.3. Desenvolver a capacidade de auto-avaliaçao.
19.4. Promover técnicas variadas para sanar defi

ciências de aprendizagem diagnosticadas.
19.5. Assessorar os alunos em processo de recupe

ração para atingimento dos objetivos instru 
cionais em que se mostraram deficientes.

19.6. Fornecer feedback corretivo e informativo.



ANEXO V

QUESTIONÁRIO - FORMA FINAL
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Curitiba, 01 de junho de 1981.

Prezado (a) Colega:

O questionário gue segue faz parte de um estudo na área 
de formação para o magistério, a nível de 39 grau.

Esse estudo tem por objetivo validar conteúdos para a 
elaboração de programas de Psicologia Educacional que desenvol 
vam, nos alunos dos Cursos de Licenciatura, competências neces 
sãrias ao desempenho eficiente, no campo do magistério de 19 
e 29 graus.

Sua colaboração é fundamental para que possamos atingir 
o objetivo proposto e contribuir para uma formação mais adequa 
da do profissional do magistério. Estaremos também indiretamen 
te, trabalhando pela melhoria do próprio sistema de ensino pois, 
da qualidade do trabalho desenvolvido pelo professor, depende 
em grande parte, o sucesso de qualquer empreendimento educacio 
nal.

Desde já agradecemos sua valiosa atenção.

Rosa Elisa Perrone de Souza
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NOME DA ESCOLA:__________________________ _________________
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA: 1. Estadual ( )

2. Municipal ( )
3. Particular ( )

SEXO: ( ) Feminino { ) Masculino.

TEMPO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR:________________ANOS______

FORMAÇÃO

LICENCIATURA PLENA: FACULDADE:____________________________
C U R S O : ________________________

LICENCIATURA CURTA: FACULDADE:____________________________
CURSO:________________________ ]_______

TEM CURSO SUPERIOR EM OUTRA ÃREA, ALÉM DO MAGISTÉRIO?

Não ( ) Sim ( ) Qual?__________________________________

TEM CURSO DE PÕS-GRADUAÇÃO?
Não ( ) Sim ( ) Qual?__________________________.________

DISCIPLINA(S) QUE LECIONA ATUALMENTE
Disciplina n? de aulas semanais

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

NÍVEL EM QUE ATUA:
19 Grau ( ) 29 Grau ( ) Ambos ( )

DESEMPENHA, NO MOMENTO, OUTRAS FUNÇÕES ALÉM DO MAGISTÉRIO? 
Não ( ) Sim ( ) Qual?__________________________
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INSTRUÇÕES GERAIS PARA PREENCHIMENTO DESTE QUESTIONÁRIO

19 Analise cuidadosamente a importância das competências 
listadas como base para a solução dos problemas que você enfren
ta em sua atividade docente e como fator de melhoria da qualida
de de sua atuação.

29 Preencha a l.a coluna da direita, de acordo com a se -
guinte escala:

5. MUITÍSSIMO IMPORTANTE - Competências, sem os quais o 
professor não tem condições de realizar suas atividades.

4. MUITO IMPORTÁNTE - Competências, cuja ausência, preju
dica a qualidade da atuação do professor.

3. IMPORTANTE - Competências que melhoram a qualidade da 
atuação do professor.

2. POUCO IMPORTANTE - Competências que exercem influência 
mínima sobre a qualidade da atuação do professor.

1. NÃO IMPORTANTE - Competências dispensáveis para a rea
lização das atividades do professor.
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DOMÍNIO I - OBJETIVOS EDUCACIONAIS E INSTRUCIONAIS
COMPETÊNCIAS DO PROFESSOR ,7AL0R

1.1. Contribuir direta e/ou indiretamente para o planeja
mento do currículo pleno da escola.

1.2. Selecionar conteúdos válidos, atendendo aos objetivos 
educacionais do currículo pleno e ãs características 
dos alunos.

2.1. Estabelecer objetivos instrucionais a partir das ne
cessidades, interesses e nível de desenvolvimento 
dos alunos.

2.2. Redigir os objetivos instrucionais em termos de com
portamentos observáveis.

DOMÍNIO II - CARACTERÍSTICAS DOS ALUNOS
3.1. Identificar os fatores de ordem biológica que inter

ferem no desempenho escolar dos alunos.
3.2. Caracterizar a seqüência normal do desenvolvimento 

físico na infância e adolescência.
3.3. Reconhecer problemas de nutrição e higiene que afetam 

o desempenho escolar dos alunos.
3.4. Propor soluções possíveis, a nível de escola,, para os 

problemas diagnosticados.
4.1. Identificar os processos de pensamento utilizados pe

los alunos.
4.2. Estabelecer relação entre capacidade intelectual e 

realização educacional. •
4.3. Organizar a atividade docente de modo a atender às di 

ferenças individuais relativas à capacidade intelec
tual .

5.1. Caracterizar a seqüência normal do desenvolvimento 
emocional.

5.2. Diagnosticar problemas emocionais que afetam o desem
penho escolar dos alunos.

5.3. Analisar as causas dos problemas emocionais apresenta 
pelos alunos.

5.4. Trabalhar progressivamente para solucionar_os_proble- 
- mas-diagnosticados.
5.5. Auxiliar os alunos a expressarem suas emoções, contro 

lando-as, quando necessário.
5.6. Auxiliar os alunos a perceberem e sentirem os outros.
5.7. Auxiliar os alunos a perceberem o impacto que suas 

emoções causam ao grupo.
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COMPETÊNCIAS DO PROFESSOR VALOR
5.8. Analisar e diferenciar as emoções difusas que o com

portamento grupai apresenta.
5.9. Selecionar e aplicar instrumentos validados que per

mitam identificar os interesses dos alunos.
5.10. Valorizar as características positivas dos alunos.
5.11. Contribuir para que os alunos desenvolvam um auto 

conceito positivo.
5.12. Compatibilizar o nível de aspiração de cada aluno 

às suas potencialidades.
5.13. Observar e interpretar comportamentos sociais dos 

alunos.
5.14. Identificar possíveis problemas de adaptação dos 

alunos.
5.15. Reconhecer comportamentos agressivos e tomar medi

das visando minimizá-los.
5.16. Identificar problema de interação dos alunos.
5.17. Utilizar o trabalho em grupo para promover a adap

tação e interação social dos alunos.
5.18. Estimular a participação do aluno no grupo de traba 

lho.
5.19. Acompanhar a atividade que cada aluno desenvolve no 

grupo de trabalho.
5.20. Verificar o grau de interação ocorrido durante o 

trabalho de grupo.
5.21. Incentivar atitudes de cooperação e tolerância no 

relacionamento do aluno com colegas, em situações 
diversificadas.

5.22. Contribuir para que os alunos desenvolvam valores 
positivos e adequados ao grupo.

6.1. Identificar, de acordo cora Piaget, as característi
cas da fase de desenvolvimento em que os alunos se 
encontram.

6.2. Oferecer situações que permitam constatar o pensamen 
to concreto.

6.3. Propor situações-problema cuja solução exija pensa
mento abstrato.

6.4. Organizar conteúdos e empregar metodologia que este
jam de acordo com as características de pensamento 
dos alunos.

7.1. Auxiliar os alunos a desenvolverem capacidade de to
lerância â frustração.

7.2. Organizar atividades que levem ao fortalecimento do 
j ego dos alunos.
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COMPETÊNCIAS DO PROFESSOR VALOP
8.1. Propor atividades que ofereçam ao adolescente oportu 

nidades de auto-afirmação. ,—
8.2. Criar condições que favoreçam o desenvolvimento do 

pensamento crítico no adolescente.
8.3. Oferecer oportunidades que favoreçam o desenvolvimen 

to de relações hetérossexuais positivas. —
8.4. Esclarecer o adolescente sobre o significado das di

versas profissões e oportunidades que o mercado de 
trabalho oferece.

8.5. Orientar o adolescente no processo de tomada de deci 
sões em situações diversificadas.

8.6. Identificar os líderes do grupo e ues-los como cola
boradores .

8.7. Promover educação esclarecedora do uso de remédios e 
drogas.

8.8. Auxiliar o adolescente a aceitar as modificações que 
ocorrem em seu corpo.

8.9. Esclarecer sobre as novas funções vitais que se ini
ciam na adolescência.

8.10. Promover educação sexual adequada à faixa etária em 
que os alunos se encontram.

8.11. Manejar efetivamente, em sala de aula, a dinâmica 
pessoal e grupai do adolescente.
DOMÍNIO III - NATUREZA DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM

9.1. Identificar fatores de natureza biológica (problemas 
com õrgãos dos sentidos, nutrição e saúde) que afe - 
tam a aprendizagem dos alunos.

9.2. Identificar os fatores emocionais e de motivação que 
influenciam a percepção dos aluno.

9.3. Seqüenciar os conteúdos em níveis crescentes de difi 
cuIdade.

9.4. Organizar situações de ensino aprendizagem que exi - 
jam a participação ativa dos alunos.

10.1. Ordenar estímulos segundo o grau diagnosticado de 
dificuldades dos alunos.

1072. Apresentar estímulos que despertem nos alunos inte
resse pela realização de ações desejáveis.

10.3. Focalizar a atenção dos alunos nos objetivos deseja 
dos.

10.4. Auxiliar cada aluno a estabelecer e atingir seus 
objetivos.
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COMPETÊNCIAS DO PROFESSOR 7ALOF
11.1. Distribuir os exercícios em intervalos regulares. •
11.2. Promover revisão periódica dos conteúdos trabalha

dos ._
11.3. Abstrair generalizações de experiências passadas po 

sitivas e utilizã-las na resolução de novas situa
ções .

11.4. Apresentar os materiais em unidades significativas.
11.5. Enfatizar conceitos e princípios.
12.1. Identificar diferenças e problemas de percepção apre 

sentados pelos alunos, em relação ao todo. ~~
Observar, em situações diversas, a percepção do alu 
no sobre_fatos, figuras, cores, sons, movimentos , 
em relação ao todo.
Enfatizar a percepção do todo.
Utilizar metodologia que parta do todo para os ele
mentos constituintes.
Organizar situações de ensino-aprendizagem em que 
os elementos estejam apresentados de forma clara.
Utilizar técnicas de reforço para manter esforços 
individuais.
Promover o auto-esforço dos alunos pela diminuição 
gradativa da freqüência dos estímulos.
Organizar os programas de forma a ressaltar a estru 
tura da matéria em estudo.
Organizar as situações de ensino-aprendizagem de mo 
do a levar os alunos à aprendizagem por descoberta.

12.10. Enfatizar conceitos e princípios gerais, de modo 
a possibilitar a transferência do aprendido.

12.11. Criar clima de confiança entre professor e alunos.
12.12. Estabelecer relações inter-pessoais positivas com 

os alunos.
12.13. Agir de maneira coerente com as proposições feitas.
12.14. Permitir que o aluno participe do planejamento das 

atividades de ensino-aprendizagem.
13.1. Assistir aos alunos no desenvolvimento apropriado 

de conceitos e verbalização.
13.2. Indicar e desenvolver estratégias para a formação 

de conceitos.
13.3. Encorajar e orientar a descoberta de princípios pe

los alunos.

1 2.2 .

12.3.
12.4.

12. 5. 

12.6. 

12.7. 

12. 8. 

12.9.
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COMPETÊNCIAS DO PROFESSOR VALOR
14.1. Ajudar os alunos a pensarem em diferentes níveis de, 

complexidade. ’
14.2. Assessorar os alunos na habilidade de resolver pro

blemas como mecanismo de melhor atuação na vida em 
sociedade.

14.3. Encorajar a formulação e testagem de hipóteses, a 
produção e o pensamento criativo.

14.4. Propor situações variadas em que o aluno possa reve 
lar comportamento criativo e adaptativo.

DOMÍNIO IV - MÉTODOS DE ENSINO
15.1. Atender alunos de aprendizagem lenta ou rápida, uti 

lizando outras opções além do núcleo de conteúdo.
16.1. Reconhecer as aptidões dos alunos.
16.2. Graduar as atividades educacionais de acordo com as 

aptidões dos alunos.
16.3. Orientar os alunos, em suas atividades, em sala de 

aula, de acordo com suas aptidões.
17.1. Usar vocabulário adequado ao nível de compreensão 

dos alunos. '
17.2. Apresentar idéias de modo claro e lógico.
17.3. Integrar ações e tarefas de diferentes fases instru 

cionais.
17.4. Utilizar materiais, procedimentos e técnicas de en

sino variados e adequados ao nível dos alunos.
17.5. Ajustar o conteúdo das lições ãs características do 

contexto cultural em que os alunos estão inseridos.
17.6. Analisar seu próprio comportamento como fator educa 

tivo.
DOMÍNIO V - AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

18.1. Diagnosticar padrões de erros individuais dos alunos 
e catalogar os erros mais comuns por eles cometidos.

18.2. Elaborar instrumentos de medida adequados às caracte 
rísticas dos alunos e coerentes com o projeto desen
volvido.

18.3. Fornecer oportunidades para que os alunos desenvol - 
vam a capacidade de auto-avaliação.

18.4. Assessorar os alunos em processo de recuperação para 
atingimento dos objetivos instrucionais em que se 
mostraram deficientes.

18.5. Fornecer feedback corretivo e informativo.
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CLASSIFICAÇÃO OCMPETÔCIA ■4d ix
A M T ^ T T ^1

2

34
5
6
7
8 
9

10
11
12
13

14
15
16
17
18

19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60 
61 
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80 
81 
82
83
84 
85_

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

C ria r  c lim a  de con fxança fentre p ro fe s s o r  e a lu n os .
S e le c ion a r  conteúdos v á l id o s ,  aten (fendo aos o b je t i v o s  ed u cac ion a is  do c u r r íc u lo  p leno e ãs c a r a c te r ís t ic a s  dos a lu 
nos.

E s ta b e lec e r  o b je t iv o s  m s c ru c io o a is  a p a r t i r  das n e c e s s id a d es , in te r e s s e s  e n ív e l  de d esen vo lv im en to  dos a lu n os . 
Usar v o c a b u la n o  adequado ao n ív e l  de compreensão dos a lu n os .
C o n tr ib u ir  para  que os a lun os desenvolvam  v a lo r e s  p o s i t iv o s  e adequados ao grupo.
V a lo r iz a r  a s ^ c a r a c te r ís t ic a s  p o s it iv a s  dos a lun os.
C o n tr ib u ir  d ir e t a  e/ou in d ire tam en te  para o p lanejam ento do c u r r íc u lo  p leno da e s c o la .
Apresentar id é ia s  de modo c la r o  e ló g ic o .
A g ir  de m aneira coe ren te  com as p ro p os ições  f e i t a s .
O rga n iza r  s itu a çõ es  de ensino-apren dízagem  que ex ijam  a p a r t ic ip a ç ã o  a t iv a  dos a lu n os .
O rgan izar a a t iv id a d e  docen te  <fe modo a a ten der ãs d ife r e n ç a s  in d iv id u a is  r e la t i v a s  ã capacidade in t e le c t u a l .  
Seqttenciar os conteúdos em n ív e is  c rescen tes  de d i f ic u ld a d e .
I d e n t i f i c a r  fa to r e s  de na tu reza  b io ló g ic a  (problem as com õrgaos  dos s e n t id o s ,  n u tr iç ã o  e  saúde) que afetam  a apren 
d izagem  dos a luno6. ~
F o c a liz a r  a a ten ja o  dos a lunos nos o b je t iv o s  d e se ja d o s .
O rgan izar s itu a çõ es  de ensino-apren dizagem  em que os elem entos es te jam  apresen tados de formm c la r a .
Reconhecer problemas de n u tn ç a o  e b ig ie n e  que afetam  o desempenho e s c o la r  dos a lu n os .
A u x i l ia r  cada aluno a e s ta b e le c e r  e a t in g i r  seus o b je t i v o s .  ’
E s c la re c e r  o a d o lescen te  sobre o s ig n i f ic a d o  das d iv e r s a s  p r o f is s o e s  e  oportu n idades que o  w r c a d o  de tra b a lh o  
o fe r e c e .
Propor a t iv id a d e s  que ofereçam  ao a d o lescen te  oportu n idades de auto—a f in a ç ã o . *
I d e n t i f i c a r  os fa to r e s  em ociona is  e de m otivaçao que in flu en cia m  a percepção dos a lu n os .
R e d ig ir  os o b je t iv o s  ín s tru c io n a is  em termos de comportamentos o b s e rv á v e is .
C o n tr ib u ir  para que os alunos desenvolvam  um a u to -c o n ce ito  p o s i t iv o .
C r ia r  con d içoes  que favoreçam  o desen vo lv im en to  do pensamento c r i t i c o  no a d o le s c en te .
Reconhecer com portm entos a g re s s iv o s  e tomar medidas v isan d o  m in im izá - lo s .
Promover r e v is ã o  p e n ó d ic a  dos conteúdos trab a lh a dos . *
A ju s ta r  OB conteúdos das l i ç o e s  ãs c a r a c t e r ís t ic a s  do c o n te x to  c u ltu ra l  em que os a lun os e s tã o  in s e r id o s .
U t i l i z a r  m a te r ia is ,  p roced im entos e té cn ica s  de en s in o  va r ia d a s  e adequadas ao n ív e l  dos a lu n os .
O rgan izar as s itu a çõ es  de ensino-apren d ízagem  oe modo a le v a r  os alunos ã aprendizagem  por d e s c o b e r ta .
I d e n t i f i c a r  os fa to r e s  de ordem b io ló g ic a  que in te r fe re m  no desempenho e s c o la r  dos a lu n os .
O rgan izar conteúdos e empregar m etod o lo g ia  que es te jam  de acordo com as c a r a c t e r ís t ic a s  de pensamento dos  a lu n os . 
Apresen tar es tím u los  que despertem  nos alunos in t e r e s s e  p e la  r e a l iz a ç ã o  de açoes  d e s e já v e is .
Estim u lar a p a r t ic ip a ç a o  do aluno no grupo de tra b a lh o .
D ia g n o s t ica r  problem as em ociona is  que afetam  o desempenho e s co la r  dos a lu n os .
Propor s itu a çõ es  va r ia d a s  em que o a luno possa r e v e la r  comportamento c r i a t i v o  e a d a p ca tiv o .
U t i l i z a r  o tra b a lh o  em grupo para promover a adaptaçao e m te ra ça o  s o c ia l  dos a lu n os .
Ordenar es tím u los  seguixio o grau d ia g n o s t ic a d o  de d i f ic u ld a d e s  dos a lunos
A n a lis a r  seu p ró p r io  comportamento como fa c o r  e d u ca tiv o . .
Propor so lu ço es  p o s s ív e is ,  a n ív e l  de e s c o la ,  para os proolejsas d iagnose içad os .
D is t r ib u ir  os e x e r c íc io s  em in t e r v a lo s  r e g u la re s .
Propor a t iv id a d e s  que o fereçam  ao a d o le s c en te  oportu n idades de a u to -a firm a ça o .
A ssesso rar os alunos na h a b ilid a d e  de r e s o lv e r  problemas como mecanismo de melhor atu ação na v id a  cm so c ie d a d e . ’ 
Reconhecer as ap tid õ e s  dos a lu n os .
E laborar instrum entos de medida adequados ãs c a r a c t e r I s t ic a s  dos a lunos e c o e ren te s  com o p r o je to  d e s e n vo lv id o . 
A ssesso rar os alunos em processo  de recu peração para a tin g im en to  dos o b je t iv o s  Ín s tru c io n a is  em que se mostraram 
d e f ic ie n t e s .  t
A u x il ia r  os alunos a perceberem  e sen tirem  bs o u tro s .
E s ta b e lec e r  r e la ç a o  en tre  capacidade in t e le c tu a l  e r e a l iz a ç a o  ed u cac ion a l.
Id e n t i f i c a r  os l id e r e s  do grupo e u sá - lo s  como c o la b o ra d o re s .
Ajudar os  alunos a pensarem em d i f e r e n t e s  n ív e is  de com plex idade.
A u x il ia r  os alunos a expressarem  suas emoçoes, c o n tro la n d o -a s , quando n ec e s sá r io .
I d e n t i f i c a r ,  de acordo com P ia g e t ,  as c a r a c t e r ís t ic a s  da fa s e  de d esen vo lv im en to  em que os  a l unos se  encontram . 
O fe rece r  s itu a çõ es  que permitam co n s ta ta r  o pensamento c o n cre to .
O rgan izar os programas de forma a r e s s a lta r  a e s tru tu ra  da m a té ria .
I d e n t i f i c a r  p o s s ív e is  problem as de adaptaçao dos a lu n os. _
In c e n t iv a r  a t itu d e s  de cooperação e to le r â n c ia  no re la c io n am en to  do a lon o  com colegas, em s itu a ç õ es  d iv e r s i f ic a d a s  
Promover educação e s c la re c ed o ra  do uso de rem édios e d ro ga s.
C a ra c te r iz a r  a seqüência normal do d esen vo lv im en to  f í s i c o  na in fa n c ia  e a d o le s c ê n c ia .
Acompanhar a a t iv id a d e  que cada aluno d e sen vo lve  no grupo de tra b a lh o .
Manejar e fe t iv a m e n te ,  em sa la  de a u la , a dinâm ica p esso a l e gru pa i do a d o le s c en te .
Encora jar e o r ie n t a r  s d e sco b e r ta  de p r in c íp io s  p e lo s  a lu n os . _
O r ien ta r  os a lu n os , em suas a t iv id a d e s ,  en sa la  de a u la ,  de acordo  com suas a p t id õ e s .
Craduar as a t iv id a d e s  ed u cac ion a is  de acordo com as a p tid o e s  dos a lu n os .
A n a lis a r  as  causas dos problem as em ociona is ap resen tados p e lo s  a lu n os . _  _ _
A b s tr a ir  g en e ra liz a ç õ e s  de e x p e r iê n c ia s  passadas p o s i t iv a s  e u t i l i z á - l a s  na reso lu çã o  de novas s itu a ç õ e s .  
E ncora jar a form u laçao e testagem  de h ip ó te s e s ,  a produção e o  pensamento c r i a t i v o .
E n fa t iz a r  c o n ce ito s  e p r in c íp io s  g e r a is ,  de modo a f a c i l i t a r  a r ra n s fe r e n c ia  do ap ren d ido .
Id e n t i f i c a r  os p rocessos de pensamento u t i l i z a d o s  p e lo s  a lu n os .
I d e n t i f i c a r  problemas de m te ra ç a o  dos a lu n os . _ _
O r ien ta r  o a d o le s c en te  no p rocesso  de tomada de d e c is õ e s ,  em s itu a çõ es  d iv e r s i f i ç a d a s .  _
A tender a lu n os  de aprendizagem  le n ta  ou r á p id a , u t i l i z a n d o  ou tra s  opçoes além  do nú cleo  de con teúdo.
In te g ra r  açoes e ta r e fa s  de d i f e r e n t e s  fa s e s  ín s t r u c io n a is .
T raba lh ar p rogress ivam en te  para s o lu c io n a r  os problem as d ia g n o s t ic a d o s .
E s ta b e lec e r  r e la ç õ e s  in te rp e s s o a is  com os a lu n os .  ̂ _
Fornecer opo rtu n idades para que os a lun os desenvolvam  a capacidade de a u to -a v a lia ç a o .
V e r i f i c a r  o grau de in te ra ç ã o  o c o rr id o  durante o t ra h a lb o  de grupo.
E n fa t iz a r  a percepção do todo .
U t i l i z a r  té c n ic a s  de r e fo r ç o  para manter e s fo rç o s  in d iv id u a is .
A p resen tar os m a te r ia is  em un idades s i g n i f i c a t i v a s .
Fornecer feedback  c o r r e t i v o  e in fo rm a tiv o .
C o m p a tib iliz a r  o - n ív e l  de a sp ira çã o  <fe cada a luno ãs suas p o te n c ia lid a d e s .
In d ica r  e d e sen vo lv e r  e s t r a té g ia s  para a formação de c o n ce ito s .
S e le c io n a r  e a p l ic a r  instrum entos v a lid a d o s  que permitam id e n t i f i c a r  os in te r e s s e s  dos a lu n os .
U t i l i z a r  m etod o lo g ia  que p a rta  do todo para os e lem entos c o n s t i tu in t e s .
Propor s itu ações-p rob lem a  cu ja  so lu ção e x i ja  pensamento a b s tra to .
Promover o a u to -e s fo r ç o  aos a lun os p e la  d im in u ição g ra d a t iv a  da f r eqüência doa . c s t u u lo i .
A u x i l ia r  o s  a lun os_a_perceberem  o im pacto que suas emoçoes causam ao grupo.
C ara cter  iz a r —a- seqü ên c ia—normal—d o—desen vo lv im en to , emocio n a l  _
O bservar, em s itu a çõ es  d iv e r s a s ,  a p ercepção do a luno sobre f a t o s ,  f ig u r a s ,  c o r e s ,  son s, m ovim entos, m  r e la ç a o  

ao todo .
Observar e in t e r p r e ta r  comportamentos s o c ia is  dos a lu n os .
Promover educação sexual adequada ã fa ix a  e t á r ia  qm que os a lun os se  encontram . _
I d e n t i f i c a r  d ife r e n ç a s  e problemas de percepção ap resen tados p e lo s  a lu n os , em re la ça o  ao to do .
A s s is t i r  aos a lunos no d esen vo lv im en to  a p rop ria do  de c o n ce ito s  e v e rb a l iz a ç a o .
E s c la re c e r  sobre as novas funções v i t a i s  que se in ic ia m  na a d o le s c ê n c ia .
O fe rece r  opo rtu n idades que favoreçam  o d esen vo lv im en to  do pensamento c r i t i c o  no a d o le s c e n te .
A u x il ia r  o a d o le s c en te  a a c e i ta r  as m od ifica çõ e s  que ocorrem  em seu corpo .
A n a lis a r  e d i f e r e n c ia r  as emoçoes d i fu s a s  que o  comportamento gru pa i ap resen ta .
E n fa t iz a r  c o n ce ito s  e p r in c íp io s .  '
O rgan izar a t iv id a d e s  que levem  ao fo r ta le c im e n to  do ego dos a lu n os . _
A u x il ia r  os a lun os a d esen vo lverem  capacidade de t o le r a n e ia  ã f ru s t ra ç a o .
P e rm it ir  que o a luno p a r t ic ip e  do p lanejam ento das a t iv id a d e s  d e en s in o -a prendixagem .
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4.01
4.01
4 .0

4.0
3.99
3.98
3.98
3.98
3.97
3.97
3.97 
3.96
3.94
3.94
3.93
3.93 
3,90  
3,89
3.84
3.99
3.88
3.88
3.37 
3,87
3.86
3.86
3.85
3.85
3.84

3.84 '
3.82
3.82  
3,92
3.81
3.81
3.81
3.81 
3,80  
3,80  
3.80
3.79 '
3.79
3.79
3.79
3.79
3.73
3.77
3.77
3.77 
3.76 
3,75 
3,74.
3.74
3.74 
3.73
3.72
3.72
3.72 
3.71
3.70
3.70  
3,69  
3,68 
3,66 ' 
3.66
3.65
3.65
3.65 
3,64 
3.63 
3 ,62
3.62

3.60
3.60
3.60  
3.60  
3,58
3.56
3.56
3.52
3.52 
3,50 
3,48 
3,22
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CARGA HORÃRIA DA DISCIPLINA PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO OFERTADA A 
_____ ■ CURSOS DE LICENCIATURA EM UNIVERSIDADES FEDERAIS

UNIVERSIDADES FEDERAIS
%

CARGA HORÃRIÍ

ACRE 90
ALAGOAS 90
AMAZONAS 60
BRASÍLIA 90
CEARÃ 60
ESPÍRITO SANTO 60
GOIÃS 150
JUIZ DE FORA 90
PARÃ 75
PARANÃ 60
RURAL DE PERNAMBUCO . 120
PIAUÍ 120
RIO GRANDE DO NORTE 90
RIO GRANDE DO SUL 120
SANTA CATARINA 90
SANTA MARIA 90


