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INTRODUÇÃO
O objetivo desse estudo é mapear de que maneira a Psicologia vem debatendo o conceito
da (a) normalidade nos cursos de Pedagogia. Para tanto inicialmente, foi realizado um estudo
sobre o mesmo, a partir de autores como de Canguilhem (2009), Foucault (1974; 1984) Amaral
(1998), entre outros.
Assim, abrir-se-ão as possibilidades de compreensão de como as práticas pedagógicas
produzidas no contexto educacional fazem emergir os parâmetros de (a) anormalidade
construídos historicamente, os quais circulam como verdadeiros no cotidiano de sala de aula e
influenciam a maneira como os alunos, classificados anormais na sociedade atual, vivenciam a
experiência da escolarização no espaço escolar.
Historicamente, em nome do padrão de normalidade, um contingente considerável de
indivíduos foi excluído da convivência social. Dessa forma, a definição do normal/anormal “[...]
consiste em saber dentro de que oscilações em torno de um valor médio puramente teórico os
indivíduos serão considerados normais [...]” (CANGUILHEM, 2009 p.110). Logo, a sociedade,
em nome da ordem, baseou-se nessas concepções a fim de compreender (a) normalidade como
feito histórico, cultural e social. Pressupôs-se que, devido aos interesses individuais e coletivos,
era necessária a utilização de estratégias que identificassem, classificassem e separassem os
indivíduos.
Como metodologia adotada, foi realizado um estudo documental no qual buscou- se ter
acesso às informações contidas nos projeto político-pedagógico dos cursos de Pedagogia no que
diz respeito como a Psicologia vem debatendo (a)normalidade tomando como ponto de partida
os parâmetros apontados pelos respectivos projetos. O conjunto amostral é composto pelas
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universidades estaduais do Paraná e foi realizada uma busca através da web, nas páginas virtuais
das Universidades, através de contatos telefônicos, e e-mails junto à coordenação dos cursos.
Referente à coleta dos dados, esta foi iniciada em agosto de 2014, nas páginas virtuais
das universidades estaduais do Paraná. Observou-se que as informações dispostas para pesquisa
apresentavam-se ora completas, ora desatualizada, sendo necessário retornar várias vezes às
paginas consultadas para verificação das mesmas. Para maiores informações, realizou-se contato
direto com a coordenação dos cursos. Os dados obtidos foram arquivados em pastas virtuais,
sendo para cada instituição pesquisada e seus respectivos campi, uma pasta diferente. Os dadosmatrizes curriculares e ementas - foram categorizados e analisados a partir da análise de
conteúdo a qual se constitui em:
[...] Um conjunto de técnicas de análise de comunicação visando a obter, por
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das
mensagens ,indicadores quantitativos ou não) que permitam a inferência de
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção destas mensagens
[...](BARDIN, 1979 p.42).

No que diz respeito ao método, ele consiste em seguintes etapas: a pré-análise, a
exploração do material, tratamento dos resultados, a inferência e a interpretações. Assim na préanálise, a leitura flutuante é uma ferramenta, que sistematiza as ideias, escolhe os documentos
que serão analisados ao longo do processo e retoma as hipóteses iniciais. Nessa fase, os dados
estão submetidos à regra de exaustividade que permitirá seguir com as demais etapas na busca da
representatividade, homogeneidade, pertinência que possibilita a preparação do material.
Na fase da exploração do material, os dados brutos são submetidos à codificação que é
um procedimento de recorte, enumeração, classificação, desconto devido às regras previamente
formuladas. Na etapa de tratamento dos resultados obtidos os dados são submetidos a operações
estatísticas, para serem considerados válidos e significativos, nesse momento o pesquisador
propõem suas inferências e realiza suas interpretações juntamente com o quadro teórico de
acordo com seus objetivos proposto. (BARDIN, 1977).
Sendo assim, a organização inicial e coleta das informações referente às sete
universidades pesquisadas, três delas disponibilizaram os projetos do curso completo, as demais
compartilharam a carga horária das disciplinas e ementário. Em relação aos dezesseis campi
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visitados virtualmente, três deles não ofertam o curso de pedagogia presencial. Observa-se
também que um do campus não disponibilizou informações em sua página da universidade.
De maneira geral, das sete universidades virtualmente pesquisadas e seus respectivos
campi, as quais ofertam o curso de Pedagogia na modalidade presencial, algumas páginas não
disponham das informações completas e atualizadas para atender ao público.
Referente à organização das matrizes curriculares e a disposição das disciplinas de
Psicologia, observou-se que das sete universidades pesquisadas, duas organizaram as disciplinas
por eixo de conhecimento, três dispuseram as disciplinas nas matrizes, por áreas de formação
geral a qual se encontram as disciplinas de Psicologia. Nas demais quatro universidades e seus
respectivos campi e extensões, as disciplinas de Psicologia encontram-se nos anos iniciais de
formação.
De forma geral, foi possível observar concepções dualista e biométrica do
desenvolvimento humano como característica comum nas matrizes e ementários analisado.
Assim, nas disciplinas intituladas de “Psicologia de Desenvolvimento e Aprendizagem”, por
exemplo, indicadores como dificuldades de aprendizagem, desenvolvimento da inteligência,
distúrbios, ensino-aprendizagem, aparecem com maior frequência.
Em relação à disciplina de “Psicologia da Adolescência” - ofertada por um dos campi
pesquisados - seu enfoque é de caráter biopsicossocial e cultural no que tange no
desenvolvimento da adolescência. Referente à disciplina da “Psicologia Geral”– também
ofertada por um campus -, o ementário propõem discutir conceitos e correntes da Psicologia que
expressem o desenvolvimento da personalidade, aprendizagem, motivação e psicomotricidade
para o desenvolvimento humano. Levanta-se a hipótese de que tais práticas supracitadas estão na
aplicabilidade de verificar e medir a inteligência ou a não aprendizagem do aluno,
potencializando a identificação de algum distúrbio.
Contudo, no contingente amostral, em uma das universidades pesquisadas, oferta-se uma
disciplina intitulada de “Psicologia da Educação: Temáticas da Vida Contemporânea,” na qual é
previsto pelo ementário o debate de questões relacionadas à normalidade, diversidade, ética,
cultura, discriminação estigmatização.
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Também foram encontradas disciplinas que discutem de forma generalista questões
voltadas ao campo educacional, referente à aprendizagem e ao desenvolvimento humano
alicerçadas por teorias das práticas pedagógicas. Assim, os ementários apontaram palavras
recorrentes

como

“enfoques

teóricos”,

“correntes

teóricas”,

“principais

abordagens

(Comportamental, Epistemologia Genética, Aspectos Neuropsicológicos e Afetivos, Humanistas,
Psicologia Genética Walloniana)”.
Considera-se que os processos históricos influenciam a construção dos projetos
políticos pedagógicos nos quais estão imersos os educadores que formam outros educadores.
Através de suas práticas, a Psicologia produz sentidos e formas profissionais que poderão
reproduzir uma ideologia a qual retroalimentará um sistema que produz a anormalidade e
diferença.
Contudo, acredita-se que dependendo da disponibilidade do docente responsável pela
disciplina, em propor além do que está disposto nas matrizes curriculares descritas nos
ementários, haverá a possibilidade de um debate mais amplo a respeito da anormalidade.
Portanto, através deste estudo, procura-se propor outros caminhos que possibilitem novas
formas de compreender e realizar pesquisas em torno do objeto estudado a depender de
diferentes enfoques teóricos e metodológicos.
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