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RESUMO

As primeiras contribuições para o estudo da psicologia no Brasil foram oferecidas pela medicina, mas desde 1830 o principal campo onde a 
psicologia se desenvolveu no Brasil foi o campo da educação e o principal fundamento científico da educação continua sendo a psicologia. Ainda 
hoje a relação que se estabelece entre Psicologia e Educação é quase visceral. É nas disciplinas de Psicologia dos cursos de graduação em 
pedagogia, que estudantes estudam, discutem, elaboram e conceituam aprendizagem, processo psicológico importantíssimo para a compreensão 
e atuação no campo da educação. Acredita-se assim que aquilo que é ensinado e aprendido nas aulas de Psicologia repercute na prática do 
professor em sala de aula. Considera-se fundamental compreender as concepções, visões, crenças sobre aprendizagem de professores das 
disciplinas de psicologia na pedagogia, a fim de entender como estas podem influenciar as práticas educativas de seus alunos, futuros professores 
de todos os segmentos educacionais. Para este fim, optou-se pelo suporte da Teoria das Representações Sociais (TRS) sobre aprendizagem por 
professores de psicologia dos cursos de graduação em pedagogia, tomando por hipótese que esses exercem influência na forma como os futuros 
professores, seus alunos, pensarão sobre isso. A identificação dessas RS dos professores de Psicologia poderá nos levar a entender/conhecer 
como repercutem na prática educativa cotidiana desses alunos, futuros professores de todos os segmentos educacionais. A pesquisa tem o 
objetivo de investigar as representações sociais de aprendizagem por professores de psicologia nos cursos de graduação em pedagogia. Trata-se 
de pesquisa multimetodológica, com entrevistas e técnica de autoconfrontação cruzada com professores de psicologia que atuam no curso de 
Pedagogia de duas instituições de ensino superior do Rio de Janeiro, uma pública e uma privada. Até o momento já foram entrevistadas três 
professoras. Duas professoras são do ensino público, e têm pós-doutorado. A professora do ensino privado tem mestrado. Elas têm idades entre 
47 e 54 anos. Estão, em média, há 17 anos lecionando no ensino superior (com experiência em instituições privadas e públicas) com as disciplinas 
de psicologia no curso de Pedagogia. Suas entrevistas apresentam diferenças. O embasamento teórico sobre o conceito de aprendizagem é 
diverso, tendo uma delas dado ênfase a autores da área da neurociência e do sócio-construtivismo, outra a conceitos da psicanálise e 
relacionados à ética e política e a terceira mencionando vários autores, alguns sem grande convergência teórica. As respostas às perguntas sobre 
o que é aprendizagem e dificuldade de aprendizagem não têm sintonia entre elas, tendo sido mencionada a dificuldade e/ou complexidade de 
conceituar aprendizagem para os alunos. As professoras também têm dificuldade de explicar como percebem (e se percebem) se seus alunos 
estão aprendendo. As representações sociais de aprendizagem parecem estar objetivadas por uma metáfora, A APRENDIZAGEM É UM ENIGMA, 
dita por uma professora. Outra acredita que fica sabendo se aprenderam quando eles falam, no diálogo sobre a ciência, outra ainda fala do 
momento “cruel” da avaliação formal (prova). Sobre o que é importante que os alunos aprendam, as professoras novamente têm respostas 
diferentes. Ainda que diferentes concepções, os resultados preliminares indicam indícios de representação social. A análise mostra que o conceito 
de aprendizagem é fortemente ligado à repetição de conteúdos, assim como, fundamentalmente, ao papel do professor. Os sujeitos da 
aprendizagem devem falar pouco. Os indícios encontrados sugerem ainda que há uma grande confusão entre os conceitos de deficiente mental e 
de dificuldade de aprendizagem. O trabalho segue em andamento. Acreditamos que é importante conhecer para poder transformar as práticas 
na educação.
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