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Resumo

O presente texto visa relatar as experiências vivenciadas por estudantes do curso de Psicologia de um
Centro Universitário da cidade de Aracaju/SE sobre sua participação no projeto de extensão
intitulado: Ciclo de oficinas sobre desenvolvimento infantil, disciplina e limites na educação das
crianças, tendo como foco a primeira roda de conversa, a qual abordou o tema: “responsabilidade no
cuidado com a criança”, tendo como público famílias e professores. Como resultado, os alunos
membros do projeto relataram suas percepções sobre o desejo de pais e professores em melhorar a
educação das crianças e construir uma rede de apoio capaz de ajudá-los a lidar com os desafios
cotidianos, bem como as dificuldades que as escolas públicas enfrentam no que concerne à violência,
seja esta explícita ou implícita.

Palavras chave: Práticas educativas, educação, psicologia, relação família X escola.

Abstract

This paper aims to report on the experiences of students of the Psychology course of a University
Center in the city of Aracaju / SE about their participation in the extension project entitled: Cycle of
workshops on child development, discipline and limits in the education of children. focus the first
round of conversation, which addressed the theme: "responsibility in caring for the child", having as
audience families and teachers. As a result, students project members reported their perceptions
about the desire of parents and teachers to improve the education of children and build a support
network capable of helping them cope with the daily challenges as well as the difficulties that public
schools violence, be it explicit or implicit.

Keywords: Higher Education, Extension Project, Psychology, Family X School.

Resumen

El presente texto pretende relatar las experiencias vivenciadas por estudiantes del curso de Psicología
de un Centro Universitario de la ciudad de Aracaju / SE sobre su participación en el proyecto de
extensión titulado: Ciclo de talleres sobre desarrollo infantil, disciplina y límites en la educación de
los niños, teniendo como se centra en la primera rueda de conversación, la cual abordó el tema:
"responsabilidad en el cuidado con el niño", teniendo como público familias y profesores. Como
resultado, los alumnos miembros del proyecto relataron sus percepciones sobre el deseo de padres y
profesores en mejorar la educación de los niños y construir una red de apoyo capaz de ayudarlos a
lidiar con los desafíos cotidianos, así como las dificultades que las escuelas públicas se enfrentan en
lo que concierne a la violencia, ya sea explícita o implícita.

Palabras clave: Enseñanza Superior, Proyecto de Extensión, Psicología, Familia X Escuela.
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Introdução

A extensão universitária pode ser compreendida como uma forma de interação entre a universidade e
a comunidade na qual ela está inserida. Conforme o Plano Nacional de Extensão Universitária:

A Extensão é uma via de mão dupla, com trânsito assegurado à comunidade
acadêmica, que encontrará, na sociedade, a oportunidade de elaboração da
práxis de um conhecimento acadêmico. No retorno à Universidade, docentes
e discentes trarão um aprendizado que, submetido à reflexão teórica, será
acrescido àquele conhecimento. Esse fluxo, que estabelece a troca de saberes
sistematizados, acadêmico e popular, terá como consequência: a produção do
conhecimento resultante do confronto com a realidade brasileira e regional; a
democratização do conhecimento acadêmico e a participação efetiva da
comunidade na atuação da Universidade. Além de instrumentalizadora desse
processo dialético de teoria/prática, a Extensão é um trabalho interdisciplinar
que favorece a visão integrada do social. (FORPROEX, 2012, p 3).

Neste contexto, juntamente com a pesquisa científica, a Extensão Universitária, envolve rigor
metodológico, comprometimento com princípios éticos e responsabilidade social, sendo um processo
educativo, cultural, científico e político que promove a interação entre universidade e outros setores
da sociedade. (FORPROEX, 2010; SZYMANSKI e CURY, 2004). Assim, as universidades têm se
preocupado em realizar projetos que ampliem conhecimentos e prestação de serviços à comunidade.
(RODRIGUSE, PEREIRA e SOUZA, 2011).

No tocante à criança, dois campos propícios favorecem a adoção do princípio de produção e
aplicação do conhecimento científico de modo simultâneo: a família e a escola. Uma relação
dinâmica entre esses contextos traz implicações decisivas ao desenvolvimento infantil saudável e ao
sucesso escolar, de modo que a existência de canais de comunicação e de espaços de integração entre
a família e a escola é positiva para a criança. (DESSEN e POLONIA, 2007; SILVEIRA e
WAGNER, 2009).

Nesse sentido, refletindo sobre a importância de a psicologia atuar com vistas a promoção da saúde
em ambos os espaços, foi idealizado pelo curso de Psicologia do Centro Universitário Estácio/SE,
um projeto de extensão – iniciado em fevereiro/2019, portanto ainda em andamento – intitulado:
Ciclo de oficinas sobre desenvolvimento infantil, disciplina e limites na educação das crianças,
batizado com o nome fantasia: “Cuidando de quem cuida”. A finalidade do projeto é de promover o
debate com familiares e profissionais da Educação Infantil e séries iniciais acerca de aspectos
individuais e sociais de temas ligados à infância e aos cuidadores. Como Objetivos específicos, visa
capacitar docentes e famílias sobre temas relacionados ao desenvolvimento infantil patentalidade,
disciplina e limites, capacitar estudantes do curso de psicologia a ministrar palestras e workshops e
promover a parceria entre o ensino superior e a educação básica.

Como caminho metodológico, estão sendo realizadas rodas de conversas vivenciais em escolas
públicas de Aracaju/SE e região, estimulada por ferramentas ativas. Os encontros ocorrem todo mês
e os temas são escolhidos pela direção da escola, a qual entra em contato com a responsável pelo
projeto indicando data e horário para a realização das reuniões.

Neste ínterim, o presente texto visa relatar as experiências vivenciadas por duas estudantes do curso
de psicologia da Estácio/SE durante a participação na primeira oficina, intitulada: Responsabilidade
no cuidado com a criança”, refletindo sobre desafios, possibilidades e sentimentos envolvidos.

30/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/a_universidade_vai_a escola_relato_de_experiencia_sobre_a_partic.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.3-13,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



Desenvolvimento

Existem dois grupos sociais de suma importância para a educação da criança no contexto escolar: o
docente e a família. O processo educativo de ambos, juntos e/ou separadamente, são fundamentais
para que o processo ensino aprendizagem ocorra de forma positiva. Nas linhas que seguem,
teceremos considerações tanto sobre o processo formativo docente, quanto o parental.

Sobre formação docente...

A prática e a sua relação com a teoria representam algo bastante complexo, suscitando
problematizações sobre como se formam os professores, assim como sobre os limites e as
possibilidades da formação inicial. Considerar que existe teoria destacada da prática e vice-versa
pode ser uma armadilha. É preciso considerar que o teórico preocupado com o desenvolvimento e a
difusão da teoria é também um agente da prática de educação, da ação docente quando faz a difusão
da teoria, sendo um professor formador de outros professores, que estão construindo seu ideário
teórico. Por outro lado, o profissional dedicado à prática da educação, em cada procedimento
pedagógico tem, implícita ou explicitamente, uma concepção de homem, de mundo, de sociedade, de
educação, ou seja, uma concepção teórica que subjaz em seu trabalho. Conforme Sacristán (1999),

[...] todo professor, pelo fato de ser humano, dispõe de material cognitivo,
possui ‘teorias’, pensamentos sobre o que faz, sobre o que se pode e sobre o
que é preciso fazer; possui crenças sobre suas práticas, elabora explicações
sobre o que tem feito, o que continua fazendo e sobre os planos alternativos
que é preciso desenvolver. São as suas teorias. [...] Devido a essa concisão,
admitimos o princípio de que toda a atividade prática tem por trás de si
mesma a orientação do conhecimento, de algum tipo de conhecimento,
considerando também, a qual conhecimento se refere e de qual poderia ser.
(SACRISTÁN, 1999, p.100)

Desta forma, fica evidente a importância da teoria como fundamento para reflexões sobre a pratica,
sob pena de, ao não considerá-la importante, perder o controle de seu próprio discurso e reduzir seu
trabalho à categoria de técnico, transmissor de conhecimentos. Assim, a prática deve ser o
questionamento sistemático de teorias, bem como a teoria é o questionamento sistemático de
práticas, sem, portanto, uma se reduzir a outra, pois possuem estruturas e movimentos diferentes.
(DEMO, 1997)

Na década de 1990 foi aprovada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9394/96) a
qual, no título VI, Art. 61 assevera ser de fundamental importância a associação entre teoria e pratica
na formação docente, além de frisar como um dos princípios a vinculação entre a educação escolar, o
trabalho e as práticas sociais.

A prática não é uma cópia da teoria e nem um reflexo daquela. A prática é o
próprio modo como as coisas vão sendo feitas cujo conteúdo é atravessado
por uma teoria. Assim a realidade é um movimento constituído pela prática e
pela teoria como momentos de um dever mais amplo, consistindo a prática no
momento pelo qual se busca fazer algo, produzir alguma coisa que a teoria
procura conceituar, significar e com isto administrar o campo e o sentido
desta atuação.(BRASIL, 2001)
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Neste interim, a reflexão consiste em indagar que tipo de professor deseja-se formar para atuar na
educação básica: o prático? O teórico? O que consegue ter “domínio de classe”? O que critica e
reflete sobre as temáticas mais amplas do processo educativo? Ou seria um entrelaçamento de
ambos, que por si só, já remete a uma série de fatores que envolvem a subjetividade docente, sua
identidade, o contexto social no qual está e será inserido, entre outros fatores que vão além da relação
professor-aluno.

Vale destacar que a relação pedagógica não é sinônimo de relação entre aquele que ensina e aquele
que aprende, abstraída do contexto institucional. Nesta relação está inscrito um encontro entre
culturas, papéis sociais, identidades, subjetividades, saberes, experiências. Assim, a formação
docente não pode ser pensada como uma questão de formação teórica somente, tampouco prática
apenas, nem limitar-se ao seu entrelaçamento sem a reflexão sobre os temas supracitados. O aluno,
por outro lado, também não é um sujeito que leva consigo suas motivações pessoais, sendo seu
desempenho dependente do esforço e desejo que possui em aprender. A relação pedagógica
transcende a polaridade professor-aluno.

Desta forma, observa-se a importância da formação continuada para o desenvolvimento profissional
docente, sendo esta realizada no entrelaçamento entre teoria e prática, com profundo processo
reflexivo sobre as questões culturais que perpassam a ação professoral, uma vez que somente com a
desconstrução de representações culturalmente forjadas é possível proporcionar a abertura para novas
práticas.

Educação parental – compondo caminhos

A família é considerada o primeiro espaço de socialização da criança, onde serão criadas as bases de
sua relação com o mundo.

a palavra família, na sociedade ocidental contemporânea tem ainda para a
maioria das pessoas, conotação altamente impregnada de carga afetiva. Os
apologistas do ambiente da família como ideal para a educação dos filhos,
geralmente evidenciam o calor materno e o amor como contribuição para o
estabelecimento do elo afetivo mãe-filho. (CAMPOS e CARVALHO, 1983,
p.19)

Contudo, a ampliação dessa ideia leva-nos a considerar outros conceitos de família, que levem em
conta outros vínculos significativos, priorizando os laços afetivos. Portanto, ao conduzir rodas de
conversa com famílias, é importante ter atenção aos diferentes vínculos existentes no cuidado com a
criança.

Desta forma, quando nos dirigimos a família, devemos ser sabedores que podemos estar nos
comunicando com membros consanguíneos ou não, com famílias monoparentais, homoafetivas, etc.
Independentemente da conformação que seja apresentada, são os vínculos formados que apoiarão a
criança ao longo da vida e é sobre tal que devemos focar no processo de educação parental.

O termo vínculo origina-se do latim vinculum, que significa união com
características duradouras, laço e elo de conexão. O vínculo humano está
ligado às influências recíprocas entre as pessoas, originando diferentes
aspectos interacionais baseados no conhecimento, reconhecimento, ódio e
amor, imprimindo, dessa forma, um significado ao relacionamento dos seres
humanos. Desse modo, no processo de proteção e promoção do crescimento e
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desenvolvimento infantil, é imprescindível reconhecer a importância da
segurança emocional da criança e dos pais, resultante de vínculos bem
estabelecidos. (NPCI, 2016, p. 6)

Geralmente, pais e responsáveis manifestam sentimento de insegurança sobre o que e como o fazer,
contudo, se não houver especial atenção para o vínculo estabelecido em criança e responsável, a
resposta a tais indagações ficam prejudicadas, tendo em vista a criança possuir, como estratégia de
sobrevivência,

[...] uma tendência natural a buscar vincular-se afetivamente a um cuidador,
principalmente em situações de estresse. Para se desenvolverem plenamente,
as crianças devem ter não apenas suas necessidades básicas supridas, como
alimentação, higiene e proteção física, mas também suas necessidades de
conforto e segurança emocional atendida. (NPCI, 2016, p. 6)

Assim, ao trabalhar com a parentalidade, ou seja, ações que pais e responsáveis precisam colocar
em prática para educar a criança e ajudá-la a se desenvolver de forma saudável, temos que
levar em consideração a importância do vínculo, o qual é trabalhado em ações como a
brincadeira e atividades que envolvam empatia, por exemplo.

Cabe destacar, que na educação parental a empatia ocupa lugar de destaque, tanto empatia
com o papel do cuidador, quanto deste para com a criança. Os encontros educativos precisam
ser permeados, portanto, de práticas capazes de fomentar ambas as dimensões.

Destarte, os programas de educação parental tratam-se de um processo construído conjuntamente
com os pais, de um modo preventivo, estimulando um maior envolvimento das famílias e
promovendo níveis superiores de conhecimento e capacitação, que culmina numa maior qualidade no
desempenho dos seus papéis (ANTUNES et alii, 2015)

Tratando-se do presente projeto de extensão, busca-se (uma vez que ainda está em andamento)
colaborar com a educação parental, tendo especial atenção às questões de vínculos e o olhar
empático, compreendido como a habilidade de reconhecer e verbalizar necessidades e
sentimentos, seja em si mesmos, seja no outro. (ROSEMBERG, 2006)

Nas linhas que seguem, será descrita a metodologia utilizada nos encontros, os quais tiveram a
participação de pais e professores discutindo um tema deveras importante, tanto no que
concerne à formação docente, quanto a educação parental: a responsabilidade no cuidado das
crianças.

Metodologia

O projeto foi planejado para ser conduzido em três etapas: a primeira conta com a divulgação do
projeto para escolas públicas, contato com a direção das instituições e recebimento dos temas que as
escolas desejam aprofundar-se, isto é, temáticas de maior interesse para dialogar com o público
escolar. Após, é criada uma agenda com dia, hora e local dos encontros, os quais ocorrem uma vez
por mês em cada escola.

A segunda etapa conta com a elaboração das oficinas, as quais ocorrem seguindo os passos abaixo:

a). Os alunos leem as bibliografias pertinentes às temática escolhidas pelas escolas.
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b). Após a leitura, os alunos reúnem-se com a docente coordenadora do projeto para debater ideias
que transformem o texto lido em atividades capazes de tornar compreensível pelos participantes
(escolas). Neste momento, criaremos ou adaptaremos dinâmicas e dramatizações, compartilharemos
literatura, textos, músicas, enfim suportes que auxiliem a conduzir o encontro de maneira ativa.

c). Os encontros são realizados semanalmente, até que a oficina planejada para o mês esteja pronta e
os alunos aptos a ministrá-las.

A terceira etapa trata-se da aplicação das oficinas, a qual é operacionalizada da seguinte forma:
ocorre 1 (uma) oficina mensal com 2h de duração ou dependendo do tempo disponibilizado pela
instituição de ensino, com dia e hora previamente marcadas pela direção da escola.

O presente relato de experiência refere-se à primeira oficina, realizada com o tema
“Responsabilidade no cuidado com a criança”, tendo como foco pais e responsáveis., a qual ocorreu
em uma instituição de ensino localizada em um bairro da região central de Aracaju/Se.

Conforme pontuado anteriormente, foram realizadas três reuniões om os estudantes participantes do
projeto, durante o mês de março, tendo duração de 1h30min cada, com vistas à preparação da
primeira roda de conversa. O encontro na escola ocorreu no final do mês de março/2019

No dia do evento, nos encontramos na frente da escola e fomos recebidos pela direção. Antes do
início, houve uma fala de aproximadamente 1h30min sobre a realidade e dificuldades que a escola
estava enfrentando. Em seguida foi iniciada nossa colaboração, que durou 2h.30min. A roda de
conversa ocorreu no pátio da escola e contou com a participação de aproximadamente 30
participantes.

Operacionalização:

1. Abertura: dinâmica da bala: foi entregue uma bala para cada participante e pedido que eles a
abrissem com uma das mãos apenas. Tal dinâmica teve como objetivo a percepção de que
pedir ajuda facilita o processo. Esta foi a base para o início do diálogo. Foi conduzida por um
dos estudantes membro do projeto.

1. Roda de conversa: nesta etapa, os estudantes membros do projeto conduziram o diálogo tendo
como base as seguintes perguntas: o que é cuidado para você? Como você se sente cuidado?
Como você cuida do outro? Que ações são indispensáveis ao cuidado? Como você cuida da
criança? A conversa transcorreu com boa participação dos pais/responsáveis.

1. A atividade foi finalizada com a dinâmica da palavra: cada participante faz um círculo de mãos
dadas e fala uma palavra que gostaria de desejar para seu filho/a, neto/a, sobrinho/a. Após
todos terem verbalizado, eles deveriam gritar a palavra ao mesmo tempo, expressando-a com
ênfase e alegria.

Nas linhas que seguem serão descritas na íntegra as vivências das estudantes que aceitaram relatar
sua participação no projeto, respeitando o fenômeno vivido, permitindo compreender como as
participantes percebem, pensam e sentem suas vivências, tomando como ponto de partida a
expressão pessoal desse processo (BERNARDES, 1991), tendo como base, portanto, o método
fenomenológico.
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Resultados

Vivência 1 – Lucielene

Durante a participação no projeto, me senti extremamente acolhida pela escola desde a porta quando
entramos até a saída. Chegamos num clima de ansiedade diante do novo, fomos direcionados para
onde estava iniciando a reunião de pais e foi perceptível os olhares curiosos, até depois de um tempo
sermos apresentados e iniciarmos nossa fala. Adolescentes borbulhando de hormônios, éramos nós
borbulhando ansiedade.

Iniciamos após um “vômito de críticas” e desabafo da escola diante dos pais - um momento tenso.
Waldete inicia com a dinâmica da bala, eles interagem e esse é o antídoto de relaxamento. Inicia a
roda de conversa, eles parecem um pouco mais entusiasmados, até chegar o momento emocionante
que um pai pede para ler um texto sobre o cuidado do pai com o filho, ele se emociona.

Após esse episódeo, uma professora pede para homenagear uma funcionária pelo cuidado dela com
os colegas de trabalho, totalmente de costas para os pais em um diálogo um pouco interno que se
ampliava por estar de costas, fiquei bem incomodada, até ouvir uma mãe de longe falar para a pessoa
do lado que esqueceram que eles estavam ali, porque estavam conversando entre si. Percebi que não
estava incomodada sozinha e alguém pediu a ela para virar um pouco para os pais. Finalizada a
homenagem, foi feito um agradecimento falando um pouco sobre o que discutimos até ali e pedido
para que falassem uma palavra de cuidado para levar para casa, assim finalizamos num clima bem
mais leve do que quando chegamos.

Antes de irmos para as escolas, havia a opção de trabalharmos com os professores ou pais, a escola
preferiu que fosse com os pais, relatou que eles participam minimamente da vida escolar dos filhos.
Partindo deste contexto, a ausência da família é um fator fundamental no contexto de violência
escolar.

Lembro-me do discurso do diretor e da coordenadora sobre a violência que estavam enfrentando e
que precisavam da ajuda dos pais, vê-se necessárias ações:

-Preparação dos professores: por meio de cursos para desenvolvimento de habilidades para lidar com
situações de violência escolar;

-Preparação dos alunos: por meio de projetos socioeducativos, tais como esporte, educação artística,
teatro e música;

-Preparação dos pais de alunos: por via de projetos que abranjam palestras, civilidade, etiqueta,
culinária e educação e

-Participação dos pais na vida escolar: a) projetos que possam atrair os alunos para a escola com o
apoio dos pais, b) acompanhamento por parte dos pais do desenvolvimento escolar dos filhos, c)
medidas educativas para facilitar o diálogo entre pais e alunos.

Vivências - Narjara

Na primeira roda de conversa do Projeto de extensão fomos bem recepcionados. Apesar de termos
chegado um pouco mais cedo, alguns pais já estavam acomodados nas cadeiras, o que dificultou a
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nossa disposição em lugares estratégicos.

Houve a utilização de um microfone por parte do coordenador (a meu ver, causou um certo
incômodo) e o mesmo iniciou a reunião de pais e professores, que foi seguida pelo relato de outra
coordenadora. Foram relatadas queixas em relação as problemáticas da escola e atitudes inadequadas
dos alunos.

Ao meu ver, os coordenadores conduziram a reunião de pais e professores de forma disfuncional,
apenas relatando queixas, o que acredito ter contribuído para expressões corporais tensas por parte
dos pais.

Em seguida foi iniciada a roda de conversa conosco, integrantes do projeto de extensão. Foi utilizada
a dinâmica da bala, que simbolizou o trabalho em conjunto da escola com os pais na educação das
crianças e adolescentes. Essa atividade possibilitou uma receptividade maior dos pais na conversa.

Alguns pais e mães, ficaram à vontade para conversar e outros não, sobre o que entendiam sobre
carinho e cuidado. Havia algumas mães com crianças e pareciam ser bem amorosas.

A maioria dos professores apresentaram suas opiniões ressaltando a importância da disciplina e dos
limites e apenas uma professora enfatizou a importância também do elogio. Percebi os professores
em sua maioria com expressões defensivas.

Por fim, utilizamos uma atividade em que cada um expressou uma palavra de cuidado e carinho para
levar daquele momento e que poderia utilizar em casa. Foram citadas as palavras fé, carinho, amor,
disciplina e atendimento médico.

Percebi comunicações violentas por parte dos coordenadores. Senti falta de posturas que pudessem
incentivar a construção em conjunto de soluções para as questões a serem resolvidas.

Vejo como um desafio a capacitação dos coordenadores e professores para a mudança de foco nas
reuniões, para a busca de soluções. E também a utilização de um auxiliar acompanhando as crianças
e adolescentes no ônibus, para evitar as depreciações no veículo da escola.

Para um ambiente escolar mais saudável e uma melhoria das posturas inadequadas dos estudantes,
sugiro a implementação de atividades que estimulem a autoestima dos alunos e as vivências em
atividades construtivas tais como, arte, teatro, música e esportes.

Vale salientar também, a importância das redes de apoio entre pais, professores e alunos
separadamente e em conjunto, como por exemplo rodas de conversa entre pais, outra com
professores e um grupo de estudos para os alunos.

A promoção de gincanas, o estímulo ao lazer e a cultura, a meu ver incentivam o bom
aproveitamento dos alunos na escola, no convívio social e em seus projetos pessoais.

Discussão

A escola não é uma ilha dentro da comunidade, ela é a comunidade e guarda em si elementos sociais
e culturais que definem sua maneira de existir. Conforme Canário (2002), é importante pensar a
escola como forma escolar, isto é, considerando sua dimensão pedagógica, seus métodos e
conteúdos; como organização escolar, a qual compreende as relações entre os membros da
instituição, bem como a organização específica do tempo, espaços e das disciplinas; e como
instituição escolar, pressupondo um conjunto de valores que produz cidadãos conforme uma cultura
dominante, na tentativa de unificar cultural e politicamente.(CANÁRIO, 2002)
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Diante deste contexto, o projeto de extensão insere-se nas três dimensões, com vistas a promover
reflexões no nível pedagógico, relacional e cultural, as quais mostram -se urgentes, diante das
dificuldades observadas durante a roda de conversa, em especial no que tange à violência. Mesmo
que o objetivo principal, fruto da demanda da escola, tenha sido discorrer sobre a responsabilidade
parental no cuidado com a criança, a dimensão da violência ficou nítida.

Neste ínterim, é importante pensar no fenômeno da violência em três dimensões: violência contra a
escola, traduzida na desvalorização social do espaço e profissionais lá atuantes; a violência da escola,
ligada à maneira como são estruturadas as relações hierárquicas e de poder no sistema educacional; e
violência na escola, a qual envolve violência entre alunos, de aluno contra professor, entre os
profissionais da educação, e outras. (SPOSITO, 1998)

Desta forma, a participação nesta roda de conversa apresentou um grande desafio: lidar com as
verbalizações de pais e professores frente ao cenário da violência ocorrido no ambiente escolar, o
que culminou na seguinte indagação: como a psicologia pode colaborar na escola?

A resposta à esta pergunta leva-nos à reflexão sobre o contexto histórico da psicologia, o qual revela
a íntima relação da clínica fato que teve decorrências na inserção do professional de psicologia no
campo escolar, tendo em vista as primeiras atividades do psicólogo na escola terem sido as de medir
e classificar as habilidades e inteligência dos estudantes, fazendo uso de testes e escalas; bem como
diagnosticar e tratar crianças que apresentassem problemas de aprendizagem, aproximando-se de um
modelo médico de atuação. (SOUZA, 2008; LIMA, 2005; ANTUNES, 2008).

A postura clínica no ambiente escolar manteve-se presente do final do século XIX até a década de
1980, com características singulares em cada período, porém, mantendo a perspectiva da
classificação, diagnóstico e tratamento do estudante. A partir da década de 1980, houve um
movimento com vistas a repensar as bases teóricas e práticas da psicologia no que tange a sua
inserção na educação formal, rompendo com o modelo clínico, patologizante, o qual não respondia
as demandas sócio educacionais. Uma literatura pioneira que representa as discussões do período é o
livro redigido por Maria Helena Souza Patto e publicado em 1984, com o título: “Psicologia e
ideologia: uma introdução crítica à psicologia escolar”. Nele, a autora tece severas críticas a
formação e atuação do psicólogo na escola, defendendo necessidade de uma ação coletiva, na
perspectiva relacional, partindo-se do pressuposto de que o fenômeno psicológico é construído a
partir das relações do sujeito com o contexto que o cerca. (SOUZA, 2008; LIMA, 2005; ANTUNES,
2008).

Cabe salientar que na escola o contexto é complexo e multifacetado, exigindo a superação da visão
clínica, bem como o desenlace com a idéia de que ao docente é atribuída a função de ensinar
conteúdos e ao psicólogo, o cuidado com o comportamento do estudante. Atuar de forma relacional
significa interligar os processos psicológicos aos processos pedagógicos, caminhando em parceria
com os demais atores escolares, como docentes, gestores, estudantes e famílias, bem como investir
na interlocução com outras áreas do saber, como a Pedagogia, a Sociologia e a História, por
exemplo. (SOUZA, 2009; LIMA, 2005, ANTUNES, 2008)

Destaca-se, no entanto, que apesar dos trinta anos de debates e pesquisas sobre a importância da
perspectiva crítica, colaborativa e relacional na atuação do psicólogo escolar, ainda é possível
encontrar o modelo clínico, carecendo de uma postura interdisciplinar, a fim de agir em parceria com
os outros profissionais da escola, integrando os conhecimentos da psicologia com outras áreas do
saber, com vistas a propiciar a compreensão da realidade escolar e colaborar com o desenvolvimento
intelectual, social e emocional dos sujeitos que compõe a escola. (SOUZA, 2009; LIMA, 2005)

Cabe destacar, a suma importância do olhar reflexivo para o campo da educação, o qual deve ser
“constantemente construído, revisitado, criticado, superado, visando dar respostas e interferir (...) nos
rumos das dimensões de formação do sujeito humano” (SOUZA, 2009, s.p.).
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Diante deste cenário, quando o psicólogo entra na escola, ele deve ter clareza de quais princípios e
estratégias está levando em sua “caixa de ferramentas”, concedendo especial atenção ao processo
cultural, isto é, como percebe a escola, tanto social, quanto subjetivamente.

A escola visitada não dispunha do profissional de psicologia no local, de fato, a presença do
psicólogo na escola ainda é escassa e não atende à toda demanda. Por isso, a importância de projetos
de extensão com vistas a aproximar a escola do ensino superior e, mais especificamente, o estudante
de psicologia das demandas escolares. Somente a teoria não oportuniza o olhar para um espaço tão
complexo e multifacetado.

Considerações finas

Os relatos hora apresentados denunciam a importância da participação de estudantes do ensino
superior em projetos que interliguem a universidade e a educação básica, oportunizando o
entrelaçamento entre teoria e prática.

As estudantes relataram suas observações e seus sentimentos sobre o que vivenciaram, conferindo
especial atenção ao fenômeno da violência, o qual ficou evidente na fala da equipe, demonstrando o
quanto se sentem sozinhas frente à uma situação tão complexa e que é impossível lidar sem uma
densa rede de apoio. Tal fato é muito preocupante, pois pode incidir negativamente no processo
ensino aprendizagem e na saúde mental dos docentes lá atuantes.

Nesse ínterim, a imersão nesta experiência provocou um processo reflexivo sobre a presença da
psicologia na escola e o quanto esta ainda é apartada do processo escolar e quando está presente,
muitas vezes acaba agindo de forma a rotular, estigmatizar ou ter como foco a ideia de “aluno
problema”. A metáfora do “bombeiro”, isto é, aquele que é chamado para apagar incêndio, ainda é
frequente no imaginário social. Certamente a psicologia poderia colaborar sobremaneira para
melhorar as relações escolares se atuasse em equipe multidisciplinar e com foco na prevenção. Este é
um caminho profícuo para uma atuação que respeite a comunidade escolar, bem como para que o
processo ensino-aprendizagem ocorra de forma saudável.

A vivência nesta roda de conversa, proporcionou pensar em algumas possibilidades de ação frente às
demandas escolares, como: a implementação de atividades que estimulem a autoestima dos alunos;
investimento em atividades como arte, teatro, música e esportes; promoção de rodas de conversa
entre pais com temas que emerjam das necessidades deles, da mesma forma grupo com professores e
alunos para trabalhar temas de interesse destes grupos sociais; promoção de gincanas, o estímulo ao
lazer e a cultura; cursos visando o desenvolvimento de habilidades para lidar com situações de
violência escolar, com foco na mediação de conflitos por meio da comunicação não violenta com
vista a facilitar o diálogo entre todos da comunidade escolar.

Em suma, a participação no projeto de extensão foi profícua por proporcionar uma reflexão crítica
sobre a violência no espaço escolar e o papel da psicologia neste contexto.
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