
RESUMO
Este artigo tem como objetivo analisar questões referentes à formação dos
jovens no Ensino Superior. A partir de uma abordagem histórico-críticã, o
texto analisa o contexto social e histórico em que a educação superior está
inserida, as expectativas do jovem, os dilemas do mercado na área do en-
sino e o lugar do saber instituído. Os dilemas centram-se basicamente no
questionamento quanto ao saber instituído do professor e à formação pro-
fissional diante dos apelos presentes no mercado de trabalho. Os desafios
para a formação focam na retomada do papel da universidade, na inserção
político-social da profissão, na importância da vivência do compromisso
social profissional de maneira a constituir um sentido pessoal para o alu-
no alicerçado em uma formação com bases no conhecimento científico e
na experiência de práticas coletivas de construção de conhecimento.
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ABSTRACT
In thís article I propose to analyze some issues concerning youth in the
context of Highcr Education. From a hístorical-crítical approach, I exami-
ne the social and historical context in which higher education is inserted,
the expectatíon of Youth, the dilemmas of the market of teaching and the
place of the institutional knowledge. The dilemma center basically on the
questioning related to the educator's established knowledge and the pro-
fessional education in face of work market. The challenges to education
focus on the recovery of the Universíty role, in political and social role of
education, in the importance of living the social commitment in such a
way that it brings a personal significance to the student grounded on an
education based on scientific knowledge and on the experiences of collec-
tive practice of producing knowledge.
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E
com grande satisfação que participo do Encontro de Professores da
Universidade Católica de Santos para discutir a questão da juven-

tude e sua formação em nível superior. Desde o momento em que
o convite foi feito pela reitoria desta Universidade, apresentou-se

um grande desafio para mim, quer pela amplitude do tema em questão, quer
pela sua proximidade, tendo em vista minha própria experiência enquanto
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professora universitária. Portanto, a minha fala traz as marcas de duas grandes
dimensões da minha vida: a dimensão da experiência com o tema c as formas
de reflexão sobre ele que pude acumular em minha trajetória profissional e
por meio da pesquisa voltada para a Psicologia e a Educação.

A marca da minha experiência se faz presente no trabalho que tenho
desenvolvido como docente há 31 anos, sendo 18 deles dedicados ao ensi-
no superior e os demais ao ensino médio, experiência acumulada na prática
principalmente realizada em escolas públicas. E a outra marca é a do olhar
de pesquisadora, de quem tem trabalhado desde 1985 na área de Psicologia
Escolar e Educacional, acompanhando práticas docentes de diversas nature-
zas e segmentos da educação, procurando entender alguns dos mecanismos e
aspectos que envolvem a atuação em sala de aula e a relação estabelecida com
os alunos por meio da pesquisa de caráter qualitativo, de cunho etnográfico,
convivendo com as escolas, professores, alunos funcionários e pais.

Para esta discussão, inicio com as seguintes questões norteadoras: o que a
área da Psicologia Escolar e Educacional teria a dizer sobre o aluno do ensino
superior hoje? Quais são os aspectos que podemos eleger como fundamentais
para compreender o aluno que inicia uma formação profissional no ensino
Superior? No campo da formação profissional, como atuar na perspectiva de
formação de um aluno crítico no ensino superior?

Creio que é importante dar início ao debate dessas questões discutindo
um aspecto importante, a meu ver: explicitando de que ponto de vista teóri-
co-metodológíco procurarei responder a pergunta formulada,

A maneira de conceber esta questão e, portanto, suas respostas no campo
da Psicologia da Educação hoje, partem, a meu ver, da necessidade de supe-
ração de algumas explicações que durante décadas permearam o pensamento
educacional brasileiro. Estas explicações que denomino de "tradicionais",
procuraram dar respostas às questões educacionais centrando-se somente em
um dos segmentos do processo de escolarização: o aluno e, mais especifica-
mente, em questões de ordem biológica, organicista, heredológica, intrinsi-
camente psicológica ou ainda a partir da origem de classe social (SOUZA,
2002). Exemplificando, nessa perspectiva, explicaríamos as dificuldades de
nossos alunos pela pouca inteligência, pela origem familiar de baixa renda,
pelo fato de ser de uma família pouco ilustre, ou ainda, por apresentar pro-
blemas psicológicos ou emocionais, por ter pais separados, pelo fato de apre-
sentar algum distúrbio de aprendizagem.
- •*.

Todas essas explicações eximiram, durante anos, que outros aspectos da
vida educacional pudessem ser minimamente considerados como participan-
tes da constituição das relações de aprendizagem, tais como: o currículo, a
relação professor- aluno, formas como a instituição propõe os princípios que
regem o seu trabalho de formação profissional, políticas de contratação e de
organização do trabalho universitário, as finalidades da formação, modalida-
des de gestão administrativa, relação com a comunidade, políticas educacio-
nais vigentes, constituição de valores sociais, dentre outros aspectos. Enfim,
todos esses elementos eram deixados de fora dessas explicações ou, na melhor
das hipóteses, considerados como pano de fundo da questão, influenciando-
a de forma bastante superficial.
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Foram os estudos e pesquisas no campo da Educação, da Psicologia Esco-
lar e Educacional e da Sociologia da Educação que impulsionaram importan-
tes discussões a respeito da formação escolar e de nível superior, a partir da
década de 1970, no Brasil e no exterior. Ou seja, as criticas a uma visão que
depositava somente sobre o aluno os motivos das dificuldades escolares têm
dado lugar para uma outra perspectiva de compreensão do fenômeno educa-
tivo, seja ele no Ensino Básico ou no Ensino Superior. E quais são elas:1

Várias são as abordagens utilizadas hoje nos diversos campos do conhe-
cimento e que enfatizam o caráter interativo do processo educativo, a im-
portância de considerarmos as dimensões relacionai, institucional, cultural,
política, de gestão, pedagógica, curricular, ou seja, demonstrando que há uma
complexidade do ato educativo seja ele de que nível for. E que esta complexi-
dade precisa ser compreendida para que possamos desempenhar cada vez me-
lhor nossa tarefa formativa. Nessa perspectiva, há vários atores, grande parte
deles no interior da instituição superior e outra parte que nela adentra.

Portanto, a perspectiva que adotaremos nesta exposição, histórico-crítica,
centra-se na concepção de que a formação profissional é uma atividade social
e como tal revela e explicita as contradições da sociedade e das relações sociais
presentes nessa mesma sociedade. O Ensino Superior é, portanto, um espaço
de reprodução das relações sociais, mas também um lugar de questionamento
e de crítica aos valores, crenças, formas de organização e de relação da socie-
dade em que estamos.

O Ensino Superior deve se constituir em um espaço universitário, um es-
paço plural, em que a diversidade de crenças e credos se faz necessariamente
presente. E um espaço de criação, em que o novo deverá advir do conheci-
mento acumulado e revisitado por aqueles que se propõem a realizar o ato
formativo de um determinado profissional.

E, portanto, um espaço em que a inovação precisa se fazer presente, ali-
cerçada na pesquisa, no estudo, na discussão, no planejamento. Mas a plu-
ralidade não implica que não existam princípios, metas, aspectos que façam
parte de um consenso institucional cujos valores e perspectivas são os fun-
damentos para a prática educativa coletiva, em que seja possível o que se
denomina hoje de projeto político pedagógico cujas metas e diretrizes devem
ser claramente definidas e defendidas em todos os espaços de formação de
determinada instituição. Muitas instituições, pelo tamanho e complexidade
em que se estruturam, organizam espaços de discussão na forma de "planeja-
mentos estratégicos", que permitem que sejam operacíonalizadas algumas das
principais políticas, metas e diretrizes.

A perspectiva histórico-crítica nos permite analisar a vida diária univer-
sitária na sua "posítívidade". Parte-se do pressuposto de que a Universidade
é composta por suas diversas dimensões: conhecimento, formação humana,
formação profissional, inserção político-social, pluralidade de pensamento
e de ações, saberes e práticas educativas. Isso significa que ao procurarmos
entender um segmento do processo educativo, como os jovens ou alunos
que adentram a universidade, precisamos pensar que estamos tratando de
um fenômeno complexo, de difícil compreensão, com nuances que nos vão
desafiando em nossas percepções e crenças. Pois, por princípio, eles relevam

13



LEOPOLDIANUM 87/88 • P. 11-20 • MAIO-DEZEMBRO 2006

*

dimensões dos avanços e retrocessos vividos socialmente, em uma determi-
nada cultura, em um determinado momento histórico e social em que se en-
contram inseridos. A análise, portanto, do aluno universitário é visivelmente
dinâmica e vai se modificando no interior do próprio processo formativo, a
partir das questões por ele postas a esse jovem profissional.

O mapeamento das pesquisas que analisam o Ensino Superior no Brasil
demonstra que ainda são poucas, quando comparadas com o nível básico,
principalmente com as pesquisas realizadas sobre o Ensino Fundamental. O
Ensino Superior tem sido pesquisado mais recentemente no campo da edu-
cação e muito do perfil das pesquisas centra-se, ainda, em aspectos específicos
da formação universitária. Boa parte da pesquisa recente configura-se no cam-
po da motivação (BZUNECK, 2006), da criatividade (GUERRA & JOLY,
2006), do desenvolvimento de metodologias; outras pesquisas analisam tais
elementos no campo de uma disciplina específica, sobre aspectos previamente
determinados, destacam aspectos referentes ao processo de avaliação (SOU-
ZA, 2005), do currículo (MARTINES, 2005). Enfim, ainda temos que cons-
truir um conhecimento mais amplo sobre a juventude universitária, ou sobre
o aluno universitário, incluindo-se aí a diversidade de faixas etárias que se faz
presente no campo do ensino superior no Brasil Este é ainda um desafio ao
professor universitário e à pesquisa neste segmento importante da educação.

Outro aspecto a destacar é que pela própria história de implementação da
universidade no Brasil, tem-se, ainda, no campo universitário, uma cultura,
que começa a ser questionada, de que devemos pesquisar o outro. O fato de
que se detém um conhecimento especializado no Ensino Superior, nos faz,
muitas vezes, manter este traço cultural de superioridade, de que o que faze-
mos não precisa ser avaliado e muito menos pesquisado. E deixamos de lado
o conhecimento sobre nós mesmos, sobre a nossa prática, sobre a realidade
do ensino no interior das instituições de ensino superior, o que nos faz, em
muitos aspectos, manter um caráter mais tradicional de ação e de formação
(MATOS, 2005).

Portanto, vou me propor nessa explanação a fazer um caminho um tanto
ousado, talvez na contramão de algumas práticas e crenças, mas que acredito
ainda seja necessário de ser feito e que considerará o aluno do Ensino Supe-
rior a partir de uma perspectiva que o insere em um contexto social, histó-
rico e cultural, procurando, por esta via, compreender alguns dos aspectos
que antevejo corno importantes de serem problematizados por nós, que nos
propusemos, de alguma forma, a enfrentar a formação profissional em nível
superior no Brasil.

Assim, apresentarei alguns aspectos, visando analisar este aluno a partir
de algumas das constatações presentes na vida diária universitária. De manei-
ra geral, esse aluno que adentra os muros da universidade apresenta algumas
tendências, tais como:

a) fruto de um processo de escolarização amplamente diversi-
ficado; desde alunos que tiveram pleno acesso à formação
integral, de apropriação do conhecimento mínimo do ponto
de vista das disciplinas escolares, das habilidades, competên-
cias e das estratégias básicas de compreensão e apreensão da
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realidade, até aqueles que não atingiram tais estágios ou o
fizeram em algumas áreas, apresentando lacunas em outras
(ABRAMOVAY & CASTRO, 2003);

b) produto de uma formação social e de uma realidade social
fragmentadas, em que convivem valores das mais diversas
naturezas, desde aqueles mais avançados do ponto de vista
da crítica social até os mais conservadores. Presença de di-
ferentes credos religiosos, opções de gênero, preconceitos e
superações de preconceitos, concepções e expectativas em re-
lação ao lugar do ensino superior na formação profissional e,
em geral, com pouca experiência em espaços de organização
político-social;

c) fortemente marcado por relações sociais constituídas como
relações de consumo, basicamente. E o conhecimento não
está eximido desse processo, ou seja, o conhecimento tam-
bém é apreendido sob esta mesma ótica. Se olharmos na
perspectiva dos mercados, para muitos, a escola não passa
de mais uma mercadoria e como tal pode ser consumida por
aqueles que também nela estudam. São fruto dos valores so-
ciais vigentes e da formação que foi possível obter a partir do
Ensino Básico.

d) nos cursos superiores em que há uma grande procura de alu-
nos e número reduzido de vagas, para atingir esse patamar
de conhecimento, vários jovens vivenciaram desde criança
um processo de "stress educacional". Ou seja, crianças que
com 5, 6 anos apresentam sintomas que só eram visíveis em
adultos trabalhadores, expostos a intensa pressão advinda
das atividades diárias e das responsabilidades das profissões.
Isso demonstra o quanto o olhar do adulto busca um filho
competitivo, que o mais rapidamente possível tenha acesso
ao conhecimento, aos esportes ou obtenha sucesso em algu-
ma área, um sinal claro de que será um adulto bem sucedido
no mundo do trabalho e, portanto, com acesso pleno aos
bens materiais. Esta lógica do "quanto mais cedo, melhor"
antecipa fases do desenvolvimento humano, deixando que
as crianças não mais tenham tempo para brincar, para ati-
vidades lúdicas espontâneas, para o ócio... Tudo é dirigido,
demarcado, agendado, programado. E muitas vezes o aspec-
to da rebeldia, do questionamento, do lúdico que deveria
acontecer em outros espaços da vida são retomados apenas
no espaço do ensino superior, quando o aluno já adentrou a
universidade;

e) como a visão da educação enquanto objeto de consumo
não tem início na universidade, mas nela toma forma, pois
se trata da escolha profissional, do rumo profissional que
este aluno passará a ter, ela acaba por exigir uma formação
profissional aligeirada. O aligeiramento da formação passa
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a ser um valor em todos os sentidos: pouca avaliação, pouco
conteúdo, somente o mínimo necessário para o exercício
profissional, pouco investimento, pouca leitura, textos cur-
tos e pouco densos,..Enfim, a lógica do aligeiramento se ma-
terializa do dia-a-dia educacional;

f) adrentram a universidade com uma visão, em geral, pragmá-
tica da formação superior. Juntamente com o aligeiramento,
a necessidade de aprender a fazer assume o lugar do aprender
a pensar em como fazer, por que fazer? Para que fazer? Essas

. perguntas passam a ser o pano de fundo da prática que aca-
ba por tornar-se o interesse maior dos jovens na formação,
em detrimento de responder a essas questões que necessaria-
mente fundamentam a prática profissional;

g) as dificuldades que se deparam diante do mercado de tra-
balho, das possibilidades de trabalho em contraposição às
escolhas profissionais que estariam mais diretamente relacio-
nadas com aquilo que deseja: ou seja, muitas vezes se cursa o
que é possível e não o que é desejável. Esse fato é muito fre-
qüente nos cursos que são mais voltados à educação, as licen-
ciaturas, às áreas como menor relação candidato-vaga e que
em geral são mais desvalorizadas salariaímente. Acrescente-se
a este fato a fragmentação das profissões e das atuações pro-
fissionais vigentes em uma sociedade cada vez mais complexa
e centrada no consumo.

Tais constatações nos colocam diante de vários desafios.

" O primeiro deles refere-se ao lugar atribuído ao conhecimento. Nesse
contexto, como se constitui o sentido do saber para esse alunos? Charlot,
Bautier e Rochex (2000) já afirmavam que a relação com o saber é uma rela-
ção de sentido. Para esses autores da sociologia educacional francesa, o senti-
do é constituído da seguinte maneira: "o indivíduo valoriza o que faz sentido
para ele ou, inversamente, confere sentido àquilo que se apresenta como um
valor para ele" (p.29), Esse processo demonstra que as possíveis relações es-
tabelecidas entre o estudante e conhecimento pela mediação da escola e da
universidade poderá variar de acordo com uma série de aspectos que passam
necessariamente pelas escolhas e interesses pessoais, pelos projetos de futuro,
pela condição de classe social, entre outros.

Este é um desafio diário com que nos debatemos enquanto professores: o
lugar institucional em que somos colocados em função dos valores que estes
jovens atribuem ao conhecimento e os valores que a sociedade de consumo
atribui ao conhecimento. Se o conhecimento tem um valor em si, o professor
ocupa um lugar institucional de saber, de referência, de fonte de aprendizado.
Se o conhecimento é apenas um valor de troca, uma mercadoria, o professor
é um mero veículo para atingir o final do curso e atuar como profissional, não
importa como isso vai acontecer, tampouco a qualidade dessa formação. E
tudo vale para que o objetivo seja atendido. Ou seja, estamos diariamente com
dilemas dessa natureza em nossa frente e qualquer tentativa de generalização
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para um grupo ou para outro nos conduz a uma opção que é injusta para aque-
les que vêem o professor e a faculdade como espaços de saber.

E o que fazer com o grupo que considera apenas que o ensino é merca-
doria e como tal deve ser consumida? Como lidar com grupos que são tão
heterogêneos em sua formação:1 Não há uma resposta ou uma receita que
devamos seguir para resolver este dilema. Mas algumas pistas importantes
podem ser oferecidas pela teoria.

Um dos instrumentos importantes de análise das perspectivas que consi-
deram que a formação humana deve ser compreendida pela via da sua consti-
tuição histórico-cultural considera que dois elementos são indispensáveis de
ser considerados:

a) a dimensão do significado social da educação para o jovem£.

b) o sentido pessoal que este mesmo jovem poderá atribuir ao
processo educativo e à formação profissional.

Esse complexo processo depende diretamente das possibilidades pre-
sentes no processo de formação humana a que o jovem está exposto. Na
constituição desse aluno, desse futuro profissional, as mediações existentes
no processo educativo serão estruturantes de sua prática e de sua forma de
compreender e enfrentar a profissão. Nesse processo de mediação, insere-se
a linguagem, ou seja, as formas de compreensão de um determinado conhe-
cimento, possibilitando que haja um complexo processo de apropriação de
princípios, formas de agir, estratégias, desenvolvendo um conjunto de habili-
dades, de competências, de crenças e de metas individuais e sociais no campo
profissional.

Embora a "passagem do mundo social ao mundo psíquico não se dê
de maneira direta, o mundo psíquico não é cópia passiva do mundo social,
isto é, as significações sociais compartilhadas por meio da linguagem não são
apropriadas imediatamente pelos homens" (ASBAHR, 2005). É importante
destacar que seja qual for a expectativa que este jovem tenha a respeito do
ensino superior, é possível interferir, por meio das ações educativas, na for-
mação profissional, nos valores e possibilidades em que se inserem em uma
determinada profissão.

Esse é o papel principal da universidade. O grande desafio da formação
é verificar, no percurso histórico do processo formativo, como se deu a mu-
dança desse aluno, como foi se apropriando dos conteúdos e das práticas
minimamente necessárias para o exercício profissional.

As significações não expressam toda a riqueza do conteúdo psicológico
do sujeito concreto, pois só são apropriadas e incorporadas dependendo do
sentido pessoal que tenham para este sujeito. Assim, o que gera um sentido
pessoal é a vida do sujeito concreto mediada pelas significações. No entanto,
deve-se ressaltar que as significações não podem ter outra existência a não ser
pela consciência das pessoas.

O sentido pessoal é criado pelas relações objetivas, refletidas na consciên-
cia humana, entre o que motiva a atividade e os resultados da ação. Segundo
Leontiev (1983), na sociedade de classes a estrutura da consciência sofre uma
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transformação radical, significações sociais e sentidos pessoais não apenas
deixam de ser coincidentes como se tornam contraditórios.

Tendo essas questões em mente, nos perguntamos qual seria o sentido
pessoal da atividade de formação do alunado? Deve-se compreender que não
há sentidos puros, abstratos, e que o aluno sempre atribui um sentido pessoal
para seu trabalho, sentido esse nem sempre correspondente à significação
social de sua atividade, o que o distancia dos princípios que deveriam reger
determinada profissão e que se fazem presentes nos diversos códigos de ética
profissionais.

Em relação ao aluno, inevitavelmente há um sentido pessoal, atribuído à sua
atividade profissional, embora nem sempre esse sentido coincida com o signifi-
cado social atribuído à determinada profissão. E necessário, então, delimitarmos
a significação social da atividade profissional, pautada pelas suas finalidades.

Este é um dos trabalhos fundamentais do processo de formação: resgatar
as finalidades de determinada profissão, os motivos que levam este aluno a
conhecer determinado conteúdo ou a exercer determinada atividade no cam-
po profissional e, principalmente, criar espaços de contradição, de dúvida,
de questionamento a respeito de determinadas crenças pré-estabelecidas pelo
senso comum de maneira a poder vislumbrar as possibilidades de mudança
na ação profissional, a criação de novas formas de enfrentamento de proble-
mas sociais, a chamada "inovação".

Uma das principais tarefas da formação do jovem está em contrapor o co-
nhecimento científico ao conhecimento do senso comum. Como é possível
construir um conhecimento a partir do senso comum, como enfrentar aquilo
que está estabelecido no interior da sociedade e é dado como verdade?. Um
dos trabalhos interessantes nesta área foi realizado alguns anos atrás, demons-
trando que grande parte dos alunos de cursos de pedagogia entrava no curso
superior acreditando que a aprendizagem é inata. Este é um conhecimento
do senso comum. Há inclusive, várias expressões, ditos populares, que expli-
citam essa crença: "filho de peixe, peixinho é", "pau que nasce torto, morre
torto". Enfim, este é um importante desafio do ensino superior: pensar em
metodologias de ensino e didáticas que enfrentem determinados conheci-
mentos que são trazidos pelos alunos.

Na construção do sentido pessoal, outra dimensão importante refere-se
ao fato do aluno ter acesso a uma formação político-social, ou seja, conhecer

. as finalidades sociais e políticas de sua profissão, inseri-la no plano históri-
co de seu país e da relação com outras áreas de conhecimento. Muitas uni-
versidades têm elaborado planos muito interessantes de trabalho social, de
projetos de formação comunitária, visando propiciar ao jovem estudante um
conhecimento da realidade social, da qual muitas vezes ele não é parte ou
se é, não consegue muitas vezes compreender como o conhecimento pode
estar a serviço da população em geral. E esse trabalho só faz sentido pela via
do conhecimento socialmente acumulado, pelo conhecimento do que há de
mais atual, mais presente sobre determinada questão. Instigar o jovem ao co-
nhecimento, à pesquisa, implantando as dúvidas, as problematízações diante
de questões que aparentemente são simples de serem respondidas.
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Vivo diretamente nas disciplinas que ofereço no campo da Psicologia, em
curso de formação de psicólogos, na Universidade de São Paulo, constantes
provocações em relação às necessidades de questionamento do senso comum
bem como da necessidade de problematizar questões no campo da educação
e da atuação do psicólogo no estudo dos processos escolares. Isso aconte-
ce, pois, de maneira geral, a representação social da profissão de psicólogo
centra-se, prioritariamente, no campo da saúde e da saúde mental. Muito do
que colabora para a escolha da profissão de psicólogo é permeada por um
trabalho nesta área e ainda preferencialmente clínico, calcado no modelo
médico. Embora muitas ações da psicologia transcendam esta forma de aten-
dimento e de compreensão do humano, no senso comum ainda prevalecem
as práticas médicas e clínicas de trabalho como a principal opção, bem como
a possibilidade de se conhecer internamente, de conhecer o outro, de ajudar-
o outro, são alguns dos pressupostos dos estudantes que adentram o ensino
superior nesta área. Portanto, falar de educação, de Psicologia na educação,
é algo absolutamente inesperado para grande parte do alunado. Ainda mais
quando se trata de uma disciplina obrigatória.

Quando tem início o curso e pergunto a respeito do que conhecem sobre
o tema, o que comparece, de maneira geral, é a culpabilização dos professo-
res, do governo, da situação familiar pelas mazelas da educação. Poucos são
aqueles que transcendem o discurso hegemônico e transmitido em grande
parte pela mídia e que leram algo mais aprofundado sobre a área. Portanto, o
grande desafio inicial é o de questionar alguns dos pressupostos estabelecidos
quanto às explicações a respeito do fracasso escolar, contextualizando histori-
camente o lugar na Psicologia no campo da educação.

O fato de trabalharmos os conteúdos de uma forma histórico-crítíca tem
sido um instrumento importante pois, por meio da via do conhecimento, é
possível não apenas conhecer os passos da Psicologia na Educação, mas tam-
bém da Psicologia enquanto área de conhecimento e questionar com eles o
que leram sobre este ou aquele terna, o que já sabem e tal ou qual disciplina,
como articulam o conhecimento desta área com a avaliação psicológica, por
ex., enfim, possibilita que haja uma inter-relação entre os conhecimentos no
interior do conteúdo prograrnático.

Um outro aspecto importante a ser discutido na disciplina Psicologia e
Educação é a idéia de que pelo fato de estarmos no campo da interpretação,
que a Psicologia possibilita, qualquer opinião é válida sobre o tema e de que
toda a afirmação tem um caráter apenas empírico, sem o rigor analítico e que
a subjetividade do pesquisador ou do psicólogo são fundamentais na com-
preensão dos fenômenos, incluindo os escolares. E fundamental podermos
construir uma forma de compreender a importância da pesquisa, seus limites
e possibilidades e ao mesmo tempo experimentar as dificuldades e os dilemas
que se fazem presentes quando nos propomos a observar ou estar presentes
em um determinado local na condição de pesquisadores ou de alguém que
se propõe a conhecer determinada realidade com os instrumentos da Psico-
logia. Para isso, instituímos uma parte prática na disciplina, cujo objetivo é
possibilitar esses contatos.
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Ou seja, as atividades acadêmicas, os desafios propostos aos jovens, a intro-

dução da dúvida, a explicitação das contradições no interior da própria ciência e

dos resultados nela obtidos são argumentos interessantes para redimensionar o

significado social de um determinado campo de conhecimento e de possibilitar

aberturas para a constituição de novos sentidos pessoais na profissão.

Os autores da Psicologia e da Sociologia da Educação utilizam os termos

atores jovens no processo de constituição de formas de ação coletiva (SPOSITO,

2006). E para que essas ações de formação ocorram, será fundamental que haja

as oportunidades de vivência dessas ações. São atos concretos, materializados nas

ações coletivas que produzem mudanças e questionamentos do "status quo" e de

práticas cristalizadas em determinadas áreas profissionais e de pesquisa.
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