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A psicologia e educação vêm sendo tendencialmente articuladas em duas diferentes vertentes que assim podem ser esquematizadas: a primeira parte da teoria psicológica para a educação, tomada como campo para sua referenciação na prática, retornando em seguida à teoria (psicologia-educação-psicologia); a segunda vertente tem um sentido inverso, partindo da educação, busca a teoria psicológica para em seguida retornar ao seu ponto original (educação-psicologia-educação) (saviani e goldberg, 1976). Discutindo a relação da educação com as ciências que lhe dão suporte, incluindo a psicologia, Saviani (1990) defende que a educação deva ser colocada como centro dos estudos feitos pelas ciências que se debruçam sobre ela, isto é, a educação “como ponto de partida e como ponto de chegada das teorizações e práticas pedagógicas”.
Estudando dissertações e teses da área de educação que adotaram referenciais teóricos da psicologia, no período de 1982 a 1991, Warde  (1995) observou a ocorrência dessas duas formas básicas de se postular a relação Psicologia – Educação: 
uma que traz da Psicologia para a Educação o corpo teórico,conceitual, metodológico, e converte a Educação num campo de aplicação ou dedução; a outra que, partindo da Educação, converte seus processos, suas práticas, seus problemas, em pontos de referências e guias para as formulações conceituais, metodológicas, experimentais. Na primeira forma, a educação é um campo “ocasional” de aplicação de “uma psicologia que já teria seus princípios definidos”, como diria Wallon (1975, p. 355); na segunda, a educação é o campo instituidor desses princípios. (1995, p. 57)

Essa polarização põe em causa um problema visceral quando se trata de discutir a aproximação da educação com relação não só à psicologia mas também  às demais ciências humanas e sociais e, para além delas, a filosofia. De um lado, a psicologia como uma ciência que se situa num campo epistemológico próprio e, de outro, as práticas educacionais.
Mais recentemente ao tratar da relação entre a psicologia e a educação, Bernadete Gatti inclui uma terceira vertente de compreensão dessa relação e assim a descreve:
Essa terceira vertente problematiza aspectos da própria Educação sob uma ótica mais complexa, integrando várias áreas e selecionando tema que necessita de uma abordagem psicológica, a qual, no processo investigativo, é densamente integrada á ótica educacional e social, numa perspectiva de construção transdisciplinar. [...] Os pesquisadores que aqui se inserem não desprezam as contribuições das duas outras vertentes examinadas, algumas bastante vigorosas cientificamente, como os estudos cognitivos, mas a tematização, a problematização e a análise dos dados são elaborados de uma perspectiva mais integradora do ponto de vista tanto das formas de problematizar como do enfoque teórico-metodológico, que incorpora conhecimentos de várias outras áreas com que estabelece interface. (2003, p. 107)

	Gatti propõe, assim, uma ampliação dos pólos contrapostos nas duas vertentes, cuja conseqüência seria a ampliação e a interação desses pólos na direção de outros campos do conhecimento e da prática social humana. É como se fossem implodidos os limites estreitos de um e de outro, para dentro e para fora da polarização, fazendo surgir novas possibilidade de compreensão dessa relação. A sugestão dessa vertente por parte da autora é instigante e nela ressoa o debate contemporâneo sobre os novos tempos que estaríamos vivendo quando afirma que a “ótica a privilegiar é multidimensional, transformadora, uma ótica de alternativas, de flutuações, ou seja, ao lado dos processos construtivos e auto-organizativos, deve-se considerar a mudança e a incerteza” (2003, p. 113). 
	Há, entretanto, um enfrentamento entre essas polarizações (psicologia e educação) que não se resolve e, até mesmo, vem sendo agravado, se considerados alguns rumos que a educação vem tomando desde a virada de século. Pode-se dizer inclusive que temos retrocedido em alguns aspectos. Exemplo de tal retrocesso é o incremento de livros pseudocientíficos de auto – ajuda oferecidos nas prateleiras de “Psicologia” das livrarias, grande parte deles direcionada a pais e professores. Outro exemplo é a emergência de uma certa “psicopedagogia” verificada nos últimos anos no Brasil, que dá grande ênfase à patologização dos processos escolares. Essas iniciativas preenchem um nicho mercadológico situado na interface da relação psicologia e educação e os pesquisadores da área devem estar atentos a esses processos.
Pelo menos de uns trinta anos para cá, é bastante curioso observar que a educação não é o campo mais prestigiado junto às instâncias de formação e pesquisa ligadas à psicologia e que, da mesma forma, a abordagem psicológica não é a mais valorizada junto às suas respectivas instâncias de formação e de pesquisa da educação. Mas esse é apenas um lado da questão, porque, contraditoriamente, ainda que menos  prestigiado, o campo de atuação da psicologia na educação (escolar e não escolar) é muito vasto e importante do ponto de vista da atuação do psicólogo. Da mesma maneira, também não se pode negar, como será comentado mais à frente, a forte interlocução que as teorias psicológicas mantém com a educação. 
Da mesma maneira tem sido apontado que a psicologia é a ciência que mais tem informado a educação escolar desde o início de sua institucionalização no final do século IX na Europa. Segundo Miranda, a presença da psicologia no campo da educação estaria onde menos se vê:
Afinal, quando o assunto é aprendizagem, ensino, alfabetização, linguagem, fracasso escolar, formação de professores, currículo, didática, livro didático, avaliação, educação infantil, educação especial ou educação popular, são raros os trabalhos que não estabelecem alguma articulação com a psicologia. Além disso, essa ciência colabora para a explicação do ideário pedagógico que orienta as ações do professor, fundamenta as reformas educativas, subsidia as inovações tecnológicas. Enfim, a psicologia vem reiteradamente se firmando como fundamento do aparato teórico-metodológico que constitui a prática educativa formal e informal. (2002, p.129)

Assim, psicologia e educação estariam muito mais articuladas do que se poderia pensar a primeira vista e essa articulação tem sido historicamente firmada no processo de socialização do indivíduo no mundo urbano ocidental que se constitui a partir do final do século XIX, mediante as várias instâncias de socialização, em especial a família e a escola. Tal vinculação entre psicologia e a educação se estabelece duplamente: do ponto de vista das formulações teóricas que vão sendo elaboradas e do ponto de vista da prática social historicamente constituída.
Talvez seja necessário esclarecer que o conceito de educação em pauta abriga tanto a educação escolar formal quanto informal, o que inclui a educação familiar e todas as outras  modalidades de socialização. É importante que se diga que esse conceito de educação não torna relativa nem subordina a importância da educação escolar, ao contrário, entende a escola como uma instituição que tem a tarefa fundamental de inserir as novas gerações no universo social e cultural consolidado pelas gerações anteriores, com suas conquistas reais ou aparentes, com suas contradições e incertezas e também de projetar o futuro dessas gerações. E isso só poderia se dar mediante o processo de escolarização efetivo, que fosse capaz de aliar, à igualdade de oportunidades para todos, um ensino da melhor qualidade, para assim contribuir para formar pessoas dotadas de autonomia e discernimento crítico perante as contradições do mundo no qual estão sendo introduzidas. Essa responsabilidade, exercida de outra maneira, também se estenderia à família, à mídia, à religião, à arte e outras instâncias culturais, nesse ilimitado campo da socialização em geral, mas não há como negar que a escola é a instituição socialmente constituída para esse fim. 
Propõe-se, assim que a aproximação entre psicologia e educação, possa ser tratada nessa discussão a partir dos três tópicos ou questões:
	a educação como objeto da psicologia ou toda psicologia é psicologia da educação?

a psicologia como fundamento teórico privilegiado da educação ou toda pedagogia é (psico)pedagogia?
a aproximação psicologia e educação na perspectiva da relação teoria e prática: uma conciliação possível?

1. A educação como objeto da psicologia ou toda psicologia é psicologia da educação?
	Freud disse certa vez que toda Psicologia individual era, em um sentido amplo, Psicologia social "Na vida anímica individual, aparece integrado sempre efetivamente o 'outro', como modelo, objeto, auxiliar ou adversário, e desse modo a psicologia individual é, ao mesmo tempo e desde um princípio, psicologia social, em um sentido amplo, porém plenamente justificado" (Freud 1981, p.2563). A esse respeito, ver também a análise de Adorno (1966, p.110-7).
 . Seria possível afirmar, nessa mesma linha, que toda psicologia é psicologia da educação? 
Situando a questão em um sentido muito amplo, pode-se afirmar que sim, toda psicologia é psicologia da educação, mais precisamente nessa perspectiva de compreensão da psicologia individual como psicologia social, como socialização, na medida em que está em causa a relação do indivíduo com a sociedade e seus processos. Pode-se supor que em toda psicologia esteja em causa uma dada compreensão de educação, porquanto esta se constitui como prática social que se efetiva enquanto mediação da relação do indivíduo com a sociedade. Basta ler com atenção os precursores da psicologia clássica para encontrar neles as ressonâncias dessa sintonia com o mundo e suas questões mais prementes naquele momento: Wundt, Herbart, Baldwin, James, Mead, Dewey, Thorndike, Watson, Köhler, Koffka, Wertheimer, Freud, Ribot, Bovet, Janet, Binet, Skinner, Claparède, entre outros. Não se está afirmando que os psicólogos estivessem especialmente preocupados em pensar o indivíduo em sua relação com a sociedade; o que está sendo sugerido é que, de uma forma ou de outra, a maneira como essa relação era por eles apreendida está indicada em suas teorias.
Mas certamente afirmar uma identificação plena entre a psicologia e a psicologia da educação é uma simplificação, um aligeiramento, uma vez que a educação permanece sendo uma entre outras referências para a psicologia e apenas em seu sentido mais amplo de socialização é que se poderia dizer que a educação se constitui como objeto para toda psicologia.
	Permanece aí uma tensão entre o entendimento mais amplo da educação como processo de socialização (relação indivíduo e sociedade, tomada em sua acepção mais universal, mediada pela família e por outras instituições) e o mais particular, orientado para as práticas educativas que incluem os processos da educação escolar. Essa dimensão mais ampla e mais particular do processo de socialização permite afirmar uma relação permanente e conflitiva entre psicologia e a educação. 
Assim, enquanto ciência que trata da constituição do indivíduo na sociedade moderna, buscando iluminar essa dimensão mais individual, a psicologia enquanto campo de conhecimento terá sempre em seu horizonte uma noção de educação como socialização, mesmo quando essa noção não esteja clara ou pareça ausente. 
	Em uma dimensão mais particularizada, as psicologias, por sua vez, trataram – um tanto mais ou um tanto menos ao longo de sua existência - os temas afeitos à problemática da educação formal e informal. Tais referenciais psicológicos e os temas tratados por eles permitem situar a relação psicologia e educação em um plano mais específico. Nesse sentido, algumas aproximações entre psicologia e educação situam-se mais do que outras dentro do que está sendo caracterizado como psicologia da educação.
	Respondendo a questão formulada, pode-se afirmar que, em um sentido muito geral de entendimento da educação como processo de constituição da relação indivíduo e sociedade, toda psicologia trata da educação. Entendida em seus aspectos mais particulares, algumas abordagens estariam mais próximas de que outras das temáticas afeitas à educação, ainda que se possa continuar afirmando que, de certa maneira, todas as psicologias se referem a processos educacionais.

2. A psicologia como fundamento teórico privilegiado da educação ou toda pedagogia é (psico)pedagogia?
Ao longo do século XX, a relação entre psicologia e a pedagogia configurou-se diferentemente nos diversos países do mundo ocidental. Ainda que possam ser identificados movimentos que tendem a se universalizar, há diferenças significativas nos processos pelos quais essa aproximação psicologia-educação se verificou, por exemplo, em países como França, Estados Unidos, e Espanha, Argentina e Brasil.
No caso da educação americana, Popkewitz (1997) elege a psicologia, que ele chama de “disciplina do self”, como a ciência que melhor cumpriria o papel de fundamentar a reforma educacional americana no sentido de promover a secularização dos controles necessários para nova regulação do self na cultura, na economia, na política. 
	A nova disciplina de psicologia forneceu uma direção para a concentração no indivíduo como parte da modernização a sociedade, abordando os atributos de autocontrole e direcionamento externo moral e ajudando na organização dos processos de pedagogia da escolarização. Ela forneceu um sistema simbólico para a interpretação de transformações materiais e culturais que subjacem à Era Progressiva e, ao mesmo tempo, reconciliou os desafios sociais colocados pela teoria da evolução com a teologia protestante dominante (Popkewitz, 1997, p. 102).

Também no Brasil, a psicologia foi importante na organização de um sistema de escolarização universal: 
Vistos sob o prisma de uma concepção mais ampla de sociedade, o escolanovismo e a Psicologia foram, em verdade, manifestações para um projeto social para o Brasil, calcado no ideal de modernidade e da elevação do país ao patamar das nações ricas e poderosas. Em outras palavras, escolanovismo e psicologia eram, no seu próprio âmbito, manifestações de modernidade e sinais de avanço social e cultural, capazes de colaborar com a formação de um “homem novo” para uma  “nova sociedade”. A formação desse “homem novo” estava, portanto, condicionada a uma “nova escola”, baseada nos princípios da racionalização e organização científica, a qual trazia, por seu turno, um novo conceito de disciplina, já não mais baseada nos conceitos coercitivos dda Medicina e da Higiene, mas determinada por fatores interiores ao indivíduo, cabendo à Psicologia instrumentalizar a Educação para que esta pudesse desenvolver tal processo; (Antunes, 2001, p.84)

Os termos “Psicologia da Educação” (ou “Psicologia Educacional”), “Pedagogopsicologia”, “Psicologia do Ensino”, “Psicologia Escolar” e “Psicopedagogia” vão se constituir e se institucionalizar distintamente nos diferentes países. Por exemplo, Gaston Mialaret (1974), falando do contexto francês, distingue Psicologia da Educação de Psicopedagogia. Para ele, a psicopedagogia refere-se à ação educativa, enquanto a Psicologia da Educação refere-se ao conjunto de teorias psicológicas que fundamentam a pedagogia. Já César Coll Salvador, um psicólogo espanhol, distingue a Psicologia do Ensino como aquela voltada para a prática, em contraponto à Psicologia da Educação, que se diferencia ainda da Psicologia Escolar e da Psicopedagogia. Essa última tem um sentido de uma ampla pedagogia: é uma profissão articulada em torno das dimensões projetiva ou tecnológica e técnica ou prática da psicologia da educação e da psicologia do ensino. (Coll Salvador, 1999).
No que se refere à concepção de Psicologia da Educação, esta costuma oscilar entre dois extremos: uma mera aplicação da psicologia à educação e uma ciência autônoma. César Coll Salvador (1999), por exemplo, ao discutir a concepção de psicologia da educação, conceitua-a como uma “disciplina-ponte”, ao mesmo tempo psicológica e educativa, com um objeto de estudo próprio. Sugere que psicologia da educação deva ser entendida como “uma disciplina de caráter aplicado”, com um objeto de estudo próprio e com a preocupação de gerar um conhecimento novo sobre esse objeto específico, sem dissociar-se dos conhecimentos originados na psicologia (1999, p.41). 
Segundo esse autor, a finalidade principal da psicologia da educação é utilizar e aplicar os conhecimentos, os princípios e os métodos da psicologia para a análise e o estudo dos fenômenos educativos. Por esse motivo, a sua origem e a sua evolução seriam inseparáveis tanto da origem e a evolução da psicologia científica como da evolução das práticas educativas, das funções que lhe são atribuídas socialmente e da sua vinculação a outras áreas da atividade humana. 
... a psicologia da educação está submetida a um estado de tensão permanente, provocado pela necessidade de atender simultaneamente ambos os tipos de exigência: respeitar os cânones da psicologia científica e oferecer conhecimentos relevantes e diretamente aplicáveis à ação educativa (Coll Salvador, 1999, p. 13, grifos meus). 

Essa concepção de Coll deve ser confrontada com a noção de que a aproximação da psicologia com relação à educação ocorre em condições sociais e culturais tais que condicionam não só a educação, mas também a própria psicologia. Assim, é impossível supor uma situação escolar que preexista aos preceitos de uma psicologia, da mesma forma que essa psicologia se constitui ancorada em um conjunto de princípios que orientam sua abordagem do objeto, seu método, seus fins. 
Toda essa discussão inicial tem o objetivo de fundamentar uma resposta à questão formulada acima: a psicologia como fundamento teórico privilegiado da educação ou toda pedagogia é (psico) pedagogia? Até certo ponto, pode-se responder que sim, já que historicamente psicologia e pedagogia estiveram bem próximas, sendo até possível afirmar que as práticas pedagógicas sempre supõem a existência de uma psicologia que a fundamente. Por outro lado, a explicação psicológica não é capaz de dar conta da complexidade da prática pedagógica, o que faz dela uma referência importante, mas não exclusiva e nem suficiente na fundamentação dessa prática. Essa defesa da psicologia como explicação exclusiva ou mais determinante da educação pode ser caracterizada como psicologista.
	Depois do importante contraponto estabelecido pela sociologia na década de 1980 ao forte determinismo das abordagens psicológicas e naturalistas , o psicologismo ressurge a partir da década de 1990 e vem acompanhado de duas importantes tendências do debate educacional contemporâneo: a defesa do primado da prática sobre a formação teórica e a ênfase na aprendizagem em detrimento do ensino. Assim, a psicologia estaria mais vinculada à pedagogia nos estudos e propostas de inovação em que se afirma a prevalência da prática (o que fazer ou como fazer) e da aprendizagem, que dá grande ênfase às teorias da aprendizagem e do desenvolvimento.
	Pensando nessa perspectiva é possível afirmar que, para uma boa parte dos educadores, a pedagogia se confunde com a psicologia, no sentido de tomar a segunda como  referência teórica fundamental da primeira.  Mas do ponto de vista de uma compreensão da educação como prática social inserida no conjunto das relações sociais, não se pode defender que a pedagogia se confunda com a psicologia.

3. A aproximação psicologia e educação na perspectiva da relação teoria e prática: uma conciliação possível?
	Essa questão repõe um problema que até a gora ausente nessa discussão. Quando se fala de relação entre psicologia e educação, necessariamente está sendo tratada a relação entre teoria e prática, uma vez que é na condição de teoria que psicologia se contrapõe à educação entendida como prática social. Uma compreensão de relação teoria e prática estará sempre implícita nas diversas concepções de relação psicologia da educação. Por exemplo, para citar algumas possibilidades, alguns autores podem supor que teoria e prática se identificam, negando suas diferenças fundamentais, possivelmente no suposto de que a prática conforme a teoria; outros chegam a reconhecer as diferenças entre os dois pólos mas defendem que entre a teoria e a prática existe apenas uma relação de continuidade; outros podem, ainda, supor que entre teoria e prática exista uma relação de contradição, o que torna ilusória qualquer solução de conciliação entre os termos. No presente trabalho pretende-se discutir a relação psicologia e educação dessa última perspectiva. Para tanto será necessário retomar a noção de contradição da relação teoria e prática.
A relação entre teoria e prática é freqüentemente formulada numa dupla perspectiva, cada uma contendo seus equívocos: a primeira distingue teoria e prática como polaridades inteiramente distintas, ainda que de alguma maneira relacionadas uma a outra; a segunda, ao contrário, supõe que polarização possa ser resolvida mediante alguma maneira de  articulação entre teoria e prática. No limite, tenderia a “dissolver” a distinção entre teoria e prática referida anteriormente. Assim, a primeira posição tenderia a antagonizar os termos contrapostos, enquanto  a segunda tenderia a identifica-los. 
Exemplos da primeira perspectiva são aqueles que supõem que a ação prescinde da teoria - uma concepção da prática “pura”, espontânea, intuitiva – e, seu oposto, os que defendem uma teoria alheia à prática: a “teoria pela teoria”, como se diz comumente. A segunda perspectiva poderia ser exemplificada pelas propostas conciliadoras que julgam possível articular teoria e prática plenamente na ação cotidiana. Nas duas perspectivas está ausente a noção de que teoria e prática se constituam reciprocamente numa relação de contradição ou de descontinuidade. A esse respeito afirma Adorno (1995, p. 227): “Se teoria e prática não são nem imediatamente o mesmo, nem absolutamente distintas, então sua relação é de descontinuidade”.
É preciso ter em conta que teoria e prática não devem ser pensadas enquanto polarizações distintas, mas por sua relação de contradição: a prática é a negação radical da teoria enquanto idéia de alguma coisa e a teoria é a negação radical da prática, da experiência enquanto mundo do irrefletido. 
A noção de que seja possível “resolver” a contradição teoria e prática tem um caráter idealista, porque afirma a possibilidade de resolução de uma contradição, que é histórica, que não está resolvida na realidade, e, ainda, voluntarista, por pretender que nossa vontade seja suficiente para alterar esse estado de coisas. 
A questão é, portanto, que teoria e prática não sejam consideradas unidades inteiramente opostas, sem que se dissolva sua especificidade no suposto de uma identificação fictícia entre elas. Nos dois casos verifica-se a tendência em ressaltar uma polaridade em detrimento da outra. (Miranda, 2004, p. 20)

Convive-se, na atualidade, com o primado da ação sobre a reflexão, da prática sobre a teoria: a ação deve predominar sobre o pensar, a prática sobre a teoria, a experiência sobre a reflexão. Dois graves reducionismos decorrem dessa maneira de relacionar teoria e prática: o praticismo e a instrumentalização da teoria, que se manifestam de distintas maneiras.  (Miranda, 2004).
Uma delas é o suposto de que a teoria seria orientada para os seus fins: teoria para que? A teoria seria percebida como “abstrata” ou inútil se não imediatamente vinculada ao exercício cotidiano da prática. Em decorrência disso, a idéia de que a reflexão seja orientada para a ação, visando resolver problemas imediatos da prática docente. Reflexão passa a ser sinônimo de resolução de problemas. Com isso, ao negar a teoria como parte necessária do processo de autonomia que se pretende implementar, pode-se reduzir, em lugar de elevar, as reais possibilidades de reflexão crítica do professor.. Esquece-se de que nem todo conhecimento produzido teoricamente  precisa estar orientado para a prática escolar imediata, nem a educação pode se restringir à sala de aula e à escola. Decorre daí uma tendência a valorizar a experiência e a ação do aluno e do professor, incorrendo numa singularização da ação: o sujeito da ação (o aluno, o professor) é psicológico, cognitivo. 
A psicologia é mais uma vez chamada a fundamentar uma visão pragmática de educação. As teorias que valorizam a ação ou  a atividade, são aquelas que permitem compreender o aluno em seu processo de aprendizagem e o professor em seu processo de facilitador da aprendizagem. A apropriação de uma certa psicologia  vem contribuir para fundamentar essas noções. Mais do que isso, a maneira como a psicologia é apropriada pela educação contribui muito para o fortalecimento dessas noções. Não cabe discutir aqui qual vem em primeiro lugar, pois seria uma resposta impossível uma vez que tudo isso é solidário a um tempo em que se busca ou uma identificação estéril entre teoria e prática ou a sua separação.
	O problema está em que se tome qualquer teoria psicológica como “fundamento” do praticismo ou da instrumentalização na educação. Nesse sentido toda e qualquer teoria perde seu ímpeto crítico e sua força explicativa inicial. Muito se questionou na década de 1980 a respeito de que a maior parte das teorias psicológicas era abstrata por não levar em consideração os condicionantes do sujeito concreto. Hoje parece se verificar uma outra tendência, que só superficialmente pode ser interpretada como o contrário da anterior: apenas o sujeito em suas determinações mais subjetivas, mais individualizas parece  interessar. Sob o primado da experiência, sujeito e objeto, teoria e prática, se dissolvem, e o sujeito é o sujeito psicológico e o sujeito psicológico é sua exteriorização, ser adaptado e implicado no imediatismo de suas ações ou pseudo-ações.
Contra o praticismo, a autonomia do pensamento, lembra Adorno. A autonomia de pensamento requer uma outra compreensão da relação entre teoria e prática, uma relação de descontinuidade, de contradição e de embate. Qualquer tentativa de resolução implica privar o sujeito de reconhecer-se enquanto sujeito autônomo. 
Já deve estar bem entendido que, em resposta à questão sobre as condições de possibilidade de conciliação entre teoria e prática no âmbito da Psicologia da Educação, o que essa discussão propõe é que essa conciliação não é possível e que se deva conviver com essa impossibilidade.. Ao repor os problemas da relação teoria e prática no mundo capitalista, a relação psicologia e educação está na condição de reviver e levar ao limite possível a  articulação entre teoria e prática, vencendo a tentação de falsa resolução em um praticismo adaptativo ou de uma teoricismo estéril. Compreender isso enquanto dimensão  crítica  de sua própria definição é tarefa para a  psicologia da educação.
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