
Formando cidadãos: reflexões sobre fundamentos psicoeducacionais  

Este trabalho tem como finalidade refletir sobre questões relevantes à prática docente à

luz de fundamentos da Psicologia. Busco contemplar as temáticas da inteligência, indisciplina,

interação, motivação e violência escolar através de breves ensaios. A proposta é fazer com que

os textos dialoguem entre si, ou seja, que todas as ocasiões presentes ao longo do semestre tais

como aulas expositivas, seminários, discussões e inquietações sejam levadas em consideração

na futura práxis em sala de aula. A metodologia aqui adotada serve-se de perguntas motivadoras

para construir  um pensamento acerca dos assuntos escolhidos tendo como pano de fundo o

filme Mentes Perigosas (1995).

Qual é a importância de se estudar a inteligência no contexto escolar atual? O que nos

diz  a  tríade  hereditariedade,  meio  e  tempo?  Como entender  o  papel  de  cada  elemento  no

processo  de  ensino?  O  texto  de  Norman  A.  e  Richard  C.  Sprinthall  (1997)  intitulado

Inteligência:  Conceitos  e  Medidas nos  apresentam uma série  de  estudiosos  cujos  trabalhos

destacaram-se  nessa  área.  Na  obra  daqueles  autores  vimos  como  o  vocábulo  inteligência,

conceito psicológico bastante utilizado no senso comum, sofreu alterações ao longo do tempo.

Antigamente, acreditava-se que a inteligência era um traço unitário e absoluto assim como a

altura e o peso, contudo alguns psicólogos começaram a propor outras teorias. No início do

século XX, Charles Spearman acreditava que a inteligência era composta por dois fatores: um

fator  geral  g  e  um  conjunto  de  fatores  específicos.   Segundo  Spearman,  o  primeiro  era

hereditário. Posteriormente, L.L. Thurstone identificou componentes principais da inteligência

sendo cada componente ligado a uma tarefa particular. Howard Gardner, psicólogo cognitivo

educacional,  identificou  sete  tipos  de  inteligência.  São  elas:  lingüística,  lógico-matemática,

espacial, musical, corporal-cinestésica, interpessoal e intrapessoal.

Outro tema que merece destaque é a história dos testes de QI e para tratar de tal assunto

é necessário começar por Alfred Binet,  inventor da primeira escala de inteligência.  Um dos

méritos  desse  autor  foi  chamar  atenção  para  as  diferenças  individuais.  Além disso,  ao  ser

nomeado  para  identificar  crianças  mentalmente  atrasadas  que  seriam colocadas  em escolas

especiais  na  França,  defendeu que  o  diagnóstico  deveria  ser  intelectual  e  não  médico.  Em

parceria com Theodore Simon, substituiu tarefas sensório-motoras que já tinham sido propostas

anteriormente  por  tarefas  intelectuais.  O  teste  de  1905  passou  por  duas  revisões  que  o

aperfeiçoaram. Binet morreu prematuramente seis anos após a criação dessa escala, mas deixou

um legado para a Psicologia. Ao conceber a inteligência como um grupo de capacidades em

desenvolvimento, sustenta que essas habilidades podem ser reforçadas ou ocultadas pelo meio.

Devido à profusão de estudos, sabemos que os testes de QI são capazes de prever o

sucesso escolar. No entanto, o rendimento acadêmico não é influenciado somente por fatores



intelectuais.  Os  professores  devem  estar  cientes  que  complicações  de  saúde,  problemas

emocionais e falta de motivação são razões que podem afetar o almejado sucesso.

“O comportamento inteligente é produto da hereditariedade em interação com o meio e

com  o  tempo”  (SPRINTHALL,  1997,  p.430).  É  comprovado  que  pessoas  geneticamente

próximas apresentam QI semelhantes. Quanto ao fator do meio, é fundamental ressaltar que a

qualidade do meio familiar é proporcional ao QI elevado. A nutrição, a variedade de estímulos,

o  reforço  verbal  e  o  afeto  são  variáveis  essenciais  no  desenvolvimento  das  competências

intelectuais.  Além  disso,  o  ambiente  no  qual  uma  pessoa  cresce  afeta  mais  o  seu

desenvolvimento durante a infância, pois sabemos que não podemos compensar totalmente as

conseqüências de um meio empobrecido na idade adulta.

A lição preciosa fruto do contato com o texto de Sprinthall encontra-se no equilíbrio que

o educador precisa atribuir ao trio exposto no parágrafo acima. Cabe ao professor incentivar os

seus alunos proporcionando uma atmosfera de aula agradável e calorosa. Vimos que a escola

apresentada no filme classifica os alunos com um rendimento inferior, agrupando-os em uma

turma composta por estudantes “problemáticos” conhecidos por serem desafiadores, passionais

e energéticos. Os professores, antes de a personagem Louanne entrar na escola, se conformavam

com o suposto desinteresse dos alunos pelo estudo e acabavam abandonando-os. Adotando uma

postura  contrária,  a  protagonista  se  esforça  para  compreender  o  universo  dos  seus  pupilos

adentrando o meio social no qual eles viviam. O resultado é a transformação de uma turma

previamente condenada por um estereótipo de baixa inteligência a uma classe envolvida com a

disciplina e respectivamente com a professora.

A partir dos três textos que formam o livro Indisciplina na Escola- Alternativas teóricas

e práticas (1996), pretendo tratar do tema segundo as seguintes indagações: Como explicar o

fenômeno da indisciplina? Quais são as causas? De que forma a família, a escola e o professor

devem se posicionar para encontrar alternativas para esse acontecimento?

A indisciplina é um assunto que vem sendo debatido superficialmente há décadas. A

grande dificuldade é definir o próprio termo, pois um conceito como todo produto cultural é

instável, sofrendo alterações ao longo do tempo e variando de acordo com a sociedade e de

indivíduo para indivíduo. De acordo com a designação dicionarizada, a indisciplina caracteriza-

se pela insubordinação às regras, desobediência e rebeldia. É preciso cuidado visto que nem

todo questionamento e agitação por parte dos alunos devem ser considerados comportamentos

indisciplinados. Durante as aulas, vimos que a sociedade hoje em dia está intolerante com a

natureza das crianças, rotulando muitas vezes a agitação como patologia.



É indispensável recuperarmos a importância de obedecermos às regras, uma vez que

elas  são  necessárias  ao  convívio  social  e  podem  levar  a  autonomia  dos  indivíduos.  Neste

contexto, o professor precisa estabelecer limites. Por outro lado, há algumas crenças que devem

ser revistas, pois são sustentadas pela noção de culpa, transformando o problema da indisciplina

em algo sem solução. Nessa perspectiva, não podemos justificar os comportamentos dos alunos

como reflexo apenas do meio em que vivem, assim como não se deve acreditar que a educação

dos pais, a personalidade ou a fase que os alunos estão inseridos são causas da (in)disciplina.

Adoto  o  ponto  de  vista  vygotskiano  para  pensar  o  desenvolvimento  humano  e

consequentemente  a  educação.  Segundo  a  teoria  histórico-cultural  (AQUINO,  1996),  o

comportamento  humano é  construído  durante  a  vida  do  sujeito  através  de  um processo  de

interação com o meio social.        

Apesar de exercer grande influência, o ambiente familiar não é o único fator que afeta o

desenvolvimento de crianças e adolescentes. O otimismo oriundo dessa constatação reforça o

papel essencial da escola, instituição cujo dever é fornecer experiências inovadoras e trocas com

pessoas  diferentes.  A partir  das  considerações  acima,  torna-se  evidente  que  a  escola  tem

responsabilidade no que diz respeito à indisciplina. O professor não deve adotar uma postura

autoritária nem permissiva, mas incentivar as relações de respeito mútuo. As regras devem ser

passíveis de explicação e cabe ao educador questionar a coerência dessas normas.

A escola  precisa  estar  ciente  das  necessidades  e  possibilidades  dos  alunos.  Alguns

fatores como inadequação curricular e/ou metodológica, falta de diálogo e interação com os

alunos são exemplos de equívocos que só tendem a agravar situações de indisciplina. No filme,

nos  deparamos  com  esse  problema  em  sala,  mas  a  professora  interessou-se  pelos  alunos,

conquistando assim respeito e atenção.

O texto A motivação em sala de aula (1999) é muito rico para pensarmos em estratégias

que podem ser adotadas para conseguir o interesse dos alunos. Para tanto, utilizo a seguinte

premissa: “a aprendizagem implica normalmente uma interação do aluno com o meio, captar e

processar  estímulos  provenientes  do  exterior  que  foram  selecionados,  organizados  e

seqüenciados pelo professor” (ibid, p.67). Sabemos que o indivíduo começa aprender de forma

mecânica  até  alcançar  um  estágio  de  aprendizagem  significativa,  processo  que  ocorre

gradativamente.  A segunda  etapa  caracteriza-se  pelo  entrelaçar  da  informação  nova  com o

conceito-base que o aluno dispõe, memorização duradoura e utilização do que foi aprendido

para  resolver  questões  futuras.  Para  que  o  aluno  aprenda  dessa  forma,  três  condições  são

necessárias: o conteúdo que será ensinado deve ser bem estruturado, o aprendiz deve ter uma

base conceitual para apreender o novo material e por último, o estudante deve estar motivado.



Para ensinar, o professor precisa ter em mente uma série de etapas que compõem o

processo de aprendizagem. A primeira fase trata-se do planejamento. Um bom educador deve

pensar  no  resultado  que  será  alcançado  após  ensinar  determinada  matéria.  Outro  aspecto

importante é conhecer o estado inicial do aluno, ou seja, descobrir o grau de motivação e qual é

o nível  do seu conhecimento prévio. Por fim, a metodologia e o sistema de avaliação mais

eficiente para cada turma devem ser adotados.

Mas afinal, o que é a motivação? “É um conjunto de variáveis que ativam a conduta e

orientam em determinado sentido para poder alcançar um objetivo” (ibid, p.77). A motivação

pode ser  de vários  tipos,  entre  eles:  os  alunos podem se interessar  pela  matéria  de estudo,

aprender pela auto estima que atingem quando dominam um conteúdo, sentir satisfação quando

recebem aprovação social dos outros ou ainda, receber uma recompensa externa.

Com a democratização do ensino, o professor se encontra diante de mais um desafio:

trabalhar  com  um  grupo  heterogêneo  de  alunos.  Para  ensinar  de  forma  eficaz,  é  preciso

flexibilizar estratégias e metas de acordo com a realidade de cada turma. Um belo ensinamento

retirado do contato com o texto sobre motivação pode ser representado pela frase: Aquele que

ensina deve dar aula com motivação. Podemos traçar um paralelo com o texto de Rubem Alves

chamado  Sobre  jequitibás  e  eucaliptos.  Nele,  vimos  a  oposição  que  o  escritor  faz  entre

professores  e  educadores,  comparando-os  a  eucaliptos  e  jequitibás.  Louanne  faz  parte  do

segundo grupo de profissionais, pois prioriza a relação que tem com os alunos acima de outros

aspectos. Conhecer fundamentos da psicologia assim como a matéria a ser ensinada e a relação

com as  demais  disciplinas  além de se  manter  atualizado são requisitos  importantes  quando

falamos  de  um  bom  professor,  mas  essas  condições  devem  ser  complementadas  com  a

motivação intrínseca, ou seja, com a paixão pelo ato de ensinar.

Um problema  a  ser  enfrentado  por  todos  os  participantes  do  cenário  escolar:  pais,

alunos, educadores, gestão institucional e a própria sociedade chama-se  bullying,  mas como

defini-lo? Quando ele  ocorre? Quais  são  os  perigos  da ampla utilização  do  conceito e  seu

respectivo estudo?

Diante dos inúmeros casos de violência na escola, Deborah Christina Antunes e Antônio

Álvaro Soares Zuin se dedicaram ao projeto de escrever um artigo denominado Do bullying ao

preconceito: os desafios da barbárie à educação (2008), cujo objetivo é realizar uma análise

crítica que aponta que o preconceito não deve ser combatido através de imperativos morais, mas

pelo  vivenciar  experiências  nas  diversas  relações  sociais  travadas  pelos  indivíduos.  Dados

apontam que  a  preocupação  com a  violência  escolar  no  Brasil  por  parte  dos  estudiosos  é

recente,  o  que  se  opõe  a  manifestação  desse  problema  social  sob  a  forma  de  indisciplina,

problemas de relação entre professor e aluno ou entre alunos, entre outros. 



O  bullying  é um termo inglês surgido na Noruega na década de 1970 e abrange um

“conjunto de comportamentos agressivos, físicos ou psicológicos que ocorrem entre colegas

sem motivação aparente” (Lopes Neto, 2005; Smith, 2002). Para que esse fenômeno ocorra é

necessária a presença de três personagens: os intimidadores (quem comete), as vítimas (quem

sofre) e os não participantes (a platéia). É fundamental ressaltar o perfil da maioria daqueles

pertencentes  ao  segundo  grupo.  Em  geral,  são  pessoas  acima  do  peso,  de  baixa  estatura,

homossexuais e filhos de homossexuais e estrangeiros. Mas qual é a função do bullying para os

intimidadores? Demonstrar poder e para se inserir num grupo. 

A hipótese aceita por vários críticos é que o bullying é um fenômeno antigo, mas que só

foi teorizado recentemente a custo de uma ilusão a medida que o pragmatismo tenta controlá-lo

usando classificação e aconselhamentos. Grande parte dos atos violentos é fruto do preconceito.

Essa afirmação pode ser relativizada quando trabalhamos com a ideia do pré-conceito. Vimos

durante as aulas que a falta de informação leva a julgamentos, mas uma pessoa pode mudar sua

opinião ao longo da vida a partir do conhecimento.

Sendo assim, podemos concluir que a educação é o caminho para eliminar a barbárie,

mas a primeira precisa ser humana acabando com a competição e divisão entre o trabalho físico

e o trabalho intelectual. As análises teóricas e os dados não devem conformar uma realidade,

mas  questioná-la  criticamente.  No filme foram exploradas  situações  de  violência  dentro da

escola assim como a presença de gangues. 

Por último, adoto o tema da interação entre alunos para defender essa prática que vem

se mostrado tão benéfica para todos envolvidos no processo de ensino. Atualmente, a concepção

do  professor  como  único  transmissor  de  conhecimento  é  ultrapassada  por  dois  motivos:

primeiro porque o aluno não é um sujeito passivo e segundo porque o conhecimento não deve

ser transmitido, mas construído através da interação entre professor e aluno e também entre os

próprios pares. Superada essa crença, o aluno influencia educativamente seus colegas e pode

exercer o papel de mediador, função que cabia antes apenas ao mestre.

Pretendo  recuperar  resumidamente  todas  as  vantagens  da  interação  entre  alunos.  A

primeira  diz  respeito  à  socialização.  Tendo  em  vista  que  a  interação  entre  iguais  é  mais

freqüente  e  variada do  que a  interação com o  professor,  essa  relação é  importante  para  as

crianças aprenderem os papéis sociais, por exemplo. Ademais, a interação entre alunos contribui

para  aperfeiçoar  as  habilidades  sociais.  Outro ponto positivo é  a  possibilidade de  controlar

impulsos agressivos além da relativização dos pontos de vista e do rendimento acadêmico.

Acredito ser esse assunto de extrema importância para todos aqueles que pretendem ser

educadores, pois podemos interpretar a interação como uma estratégia a ser colocada em prática



na sala  de aula  a fim de aumentar  as  chances de sucesso escolar. É preciso lembrar que a

interação entre os alunos não deve ocorrer de qualquer forma, mas antes fazer parte do objetivo

e do plano de aula do professor. Essa figura deve sempre guiar as atividades para conseguir os

efeitos  positivos  tais  como  o  desenvolvimento  e  a  socialização.  Vimos  que  as  situações

cooperativas  são  superiores  às  competitivas  e  individuais.  O contato  entre  alunos  facilita  a

memorização e a formação de conceitos e juízos independente da matéria que será ensinada.

Mentes  Perigosas  ilustra  inúmeros  casos  de  colaboração  entre  os  adolescentes,  como  as

atividades em grupo, o concurso de poesia que levou a maior aproximação entre os jovens e a

própria dinâmica da aula que exige o envolvimento dos estudantes.

Os  cinco  temas  abordados  nesse  trabalho  são  indispensáveis  para  a  formação  de

professores cujos objetivos passam não apenas pelo ensinar determinada disciplina, mas pela

consciência que bons educadores contribuem para a formação de cidadãos e que sem dúvida, os

mestres exercem grande influência na construção do caráter dos alunos.
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