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O PAPEL DO PSICÓLOGO NA ESCOLA: OBSERVAÇÕES DE UM ESTUDANTE DE PSICLOGIA
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EIXO: 12. PSICOLOGIA, APRENDIZAGEM E EDUCAÇÃO: ASPECTOS PSICOPEDAGÓGICOS E PSICOSSOCIAIS

O presente texto propõe-se a discutir o papel do psicólogo na instituição escolar a partir do relato de experiência de um estudante de psicologia inserido em uma escola
filantrópica de ensino integral no estado de Sergipe. Trata-se de uma pesquisa descritiva e qualitativa. Utilizou-se como base de dados e direção para escrita a observação
naturalista, participante e o diário de bordo do estudante, redigido ao longo dos três anos de atividade. Como resultado, observou-se que a psicologia na escola ainda carece
de um olhar mais crítico e problematizador, assumindo funções que ultrapassam a ideia de aluno problema, na medida em que trabalha em equipe multidiscipinar, acolhendo
docentes, gestores, famílias, comunidade e, também, alunos.
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ABSTRACT:

This paper proposes to discuss the role of the psychologist in the school institution from the experience report of a psychology student enrolled in a philanthropic school of
integral education in the state of Sergipe. This is a descriptive and qualitative research. The naturalistic observation, participant and student logbook, written during the three
years of activity, were used as a database and direction for writing. As a result, it was observed that school psychology still lacks a more critical and problematizing view,
assuming functions that go beyond the idea of problem student, in that it works in multidisciplinary team, welcoming teachers, managers, families, community and, Also,
students.
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INTRODUÇÃO

A história da Psicologia revela a íntima relação da clínica na construção identitária do profissional de psicologia, fato que teve decorrências em sua inserção 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).
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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; PETRONI e SOUZA, 2017)

Diante deste contexto, este artigo se propõe a discutir o papel do psicólogo na instituição escolar a partir do relato de experiência de um estudante de psicologia inserido em
uma instituição de ensino formal. Como caminho metodológico foi utilizado o diário de bordo, vivências, supervisões e observações naturalistas e participantes.

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.).

Espera-se com este artigo, oportunizar uma reflexão crítica do papel do psicólogo escolar, entendo-o como uma função de suma importância na escola, mas que ainda
necessita ser observada com um olhar crítico e problematizador.

Psicologia Escolar: Revisão de Literatura

A Psicologia Escolar refere-se a um campo de atuação determinado, isto é, a instituição de ensino e os processos de ensino-aprendizagem que lá ocorrem, tendo sua
historicidade marcada pela intersecção com a medicina, sob um viés clínico.

A perspectiva clínica/terapêutica em psicologia escolar iniciou-se quando a psicologia foi chamada a comparecer na escola para “resolver” os problemas dos alunos, a fim de
adaptá-los a um modus operandi escolar: alfabetizar-se rapidamente, de forma organizada e submissa. Quaisquer manifestações de desobediência ou dificuldade eram vistas
como um problema do estudante, o qual deveria ser tratado por profissionais qualificados para tal: os psicólogos. Este movimento iniciou-se em solo brasileiro no século XIX,
ano de criação dos cursos normais, do ingresso das mulheres nos bancos escolares e da necessidade de alfabetizar e civilizar o maior número de pessoas para suprir as
demandas sociais e de trabalho. (SOUZA, 2009; LIMA, 2005; PETRONI e SOUZA, 2017)

O modelo clínico tinha como características o atendimento de demandas da escola, com foco na queixa escolar; na adaptação e reeducação do aluno; na dimensão individual
do educando e em seus “problemas”; na responsabilização da criança e da família, em nome de problemas ditos de “ordem emocional”, para justificar o desempenho do aluno
na escola; na redução dos processos pedagógicos aos fatores de natureza psicológica; e na utilização e interpretação indiscriminadas e superficiais de teorias e técnicas
psicológicas, como os testes. Conforme Antunes (2008)

A utilização e a interpretação indiscriminadas e aligeiradas de teorias e técnicas psicológicas, como os testes (principalmente os de nível mental e
de prontidão); a responsabilização da criança e de sua família, em nome de problemas ditos de “ordem emocional”, para justificar o desempenho
do aluno na escola e a redução dos processos pedagógicos aos fatores de natureza psicológica colaboraram para interpretações e práticas no
mínimo equivocadas, desprezando o processo educativo como totalidade multideterminada, relegando a segundo plano, ou omitindo, fatores de
natureza histórica, social, cultural, política, econômica e, sobretudo, pedagógica na determinação do processo educativo. (ANTUNES, 2008, p.472)

A reflexão de Antunes (2008) resume a crítica sobre a forma como a Psicologia atuava na escola, isto é, reduzindo os fatores educacionais e pedagógicos às interpretações
psicologizantes; trabalhando com foco nos alunos que eram encaminhados pelos docentes ou coordenadores com queixa de “problemáticos”; reforçando preconceitos;
classificando, patologizando, segregando e culpabilizando os estudantes e suas famílias pelas dificuldades escolares, sem observar a complexidade do contexto educativo.

As faculdades de psicologia contribuiram para disseminar esta visão, uma vez que os conteúdos ministrados enfatizavam os problemas de aprendizagem com atenção
voltada ao aluno, além de reforçarem uma idéia cristalizada do que seria normal, isto é, o aluno que se adequasse no padrão escolar; e do que era considerado patológico ou
anormal, geralmente aquele estudante que fugisse á norma estabelecida. (PETRONI e SOUZA, 2017)

Este panorama foi sofrendo alterações ao longo dos anos em conseqüência de severas críticas proferidas por psicólogos escolares e pedagogos com base em argumentos
que versavam sobre a já pontuada psicologização, patologização e individualização do processo educativo, distanciando-se da compreensão relacional dos determinantes
desse processo e desconsiderando ações então denominadas preventivas, que deveriam dialogar com condições as pedagógicas, de forma a atuar coletivamente, de
maneira interdisciplinar, em parceria com os demais profissionais da educação. (PETRONI e SOUZA, 2017)

Este movimento ganhou força a partir da década de 1970, com a promulgação da lei nº 5.692, a qual efetivou a expansão da escola obrigatória e gratuita, gerando aumento
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no número de alunos provenientes de diferentes realidades socioculturais e, por conseguinte, diversidade nas formas de aprendizagem e de comportamento, demandando
não somente a presença do psicólogo na escola, mas também uma nova forma de pensar a relação entre psicologia e educação. (SOUZA, 2009; LIMA, 2005)

Entra em cena, portanto, o que se denomina de Psicologia Educacional Crítica, com uma prática voltada ao contexto escolar e suas relações, colocando a escola como
sujeito de intervenções. A partir de então, o objetivo principal da psicologia passou a ser o trabalho na prevenção e promoção de saúde, de forma a contribuir com a
aprendizagem e com relações saudáveis na escola (RODRIGUES, et al. 2008).

Destarte, conforme a Resolução 13/2007 do Conselho Federal de Psicologia (CFP), o psicólogo que exerce atividades no âmbito escolar deve realizar uma gama de
atividades que perpassam e ultrapassam as atividades anteriormente desenvolvidas, como, por exemplo: Pesquisas, diagnóstico e intervenção preventiva ou corretiva em
grupo e individualmente. A dimensão da pesquisa imprime uma característica investigativa, retirando do estudante e família a única responsabilidade pelos problemas
existentes. (BRASIL, 2007)

O Conselho Federal de Psicologia preconiza, também, o envolvimento de todos os segmentos do sistema educacional que participam do processo de ensino- aprendizagem,
considerando as características do corpo docente, do currículo, das normas da instituição, do material didático, do corpo discente e demais elementos do sistema. Ademais,
deve realizar seu trabalho em equipe interdisciplinar, integrando seus conhecimentos àqueles dos demais profissionais da educação, colaborando com o corpo docente e
técnico na elaboração, implantação, avaliação e reformulação de currículos, de projetos pedagógicos, de políticas educacionais e no desenvolvimento de novos
procedimentos educacionais. (BRASIL, 2007)

Conforme a Resolução do CFP, o profissional de psicologia que exerce atividades em instituições de ensino deve atuar, ainda, no âmbito administrativo, contribuindo na
análise e intervenção no clima educacional, buscando melhor funcionamento do sistema que resultará na realização dos objetivos educacionais. (BRASIL, 2007)

Dentre suas atividades, além das anteriormente descritas, espera-se que o psicólogo participe de programas de orientação profissional com a finalidade de contribuir no
processo de escolha da profissão e em questões referentes à adaptação do indivíduo ao trabalho. (BRASIL, 2007)

No que concerne à inclusão de sujeitos com deficiência, é papel do profissional de psicologia analisar as características destes, a fim de orientar a aplicação de programas
especiais de ensino. (BRASIL, 2007)

Diante do exposto, o desenvolvimento das funções do psicólogo deve abranger, de forma específica, atividades como: aplicar conhecimentos psicológicos na escola,
concernentes ao processo ensino-aprendizagem, em análises e intervenções psicopedagógicas; referentes ao desenvolvimento humano, às relações interpessoais e à
integração família-comunidade-escola, para promover o desenvolvimento integral do ser; analisar as relações entre os diversos segmentos do sistema de ensino e sua
repercussão no processo de ensino para auxiliar na elaboração de procedimentos educacionais capazes de atender às necessidades individuais; prestar serviços diretos e
indiretos aos agentes educacionais, como profissional autônomo, orientando programas de apoio administrativo e educacional; desenvolver estudos e analisar as relações
homem-ambiente físico, material, social e cultural quanto ao processo ensino-aprendizagem e produtividade educacional; desenvolver programas visando a qualidade de vida
e cuidados indispensáveis às atividades acadêmicas; implementar programas para desenvolver habilidades básicas para aquisição de conhecimento e o desenvolvimento
humano; validar e utilizar instrumentos e testes psicológicos adequados e fidedignos para fornecer subsídios para o replanejamento e formulação do plano escolar, ajustes e
orientações à equipe escolar e avaliação da eficiência dos programas educacionais; e pesquisar dados sobre a realidade da escola em seus múltiplos aspectos, visando
desenvolver o conhecimento científico. (BRASIL, 2007)

Cabe destacar que as atividades anteriormente descritas foram fruto de uma longa caminhada histórica, permeada por conflitos com outras áreas do saber para que a
psicologia escolar ganhasse reconhecimento e espaço. No entanto, mesmo que lutas tenham sido travadas visando a construção de uma psicologia escolar cidadã,
respeitosa e humanizada; ainda há psicólogos com práticas estigmatizantes, classificatórias e excludentes, pautadas na clínica/terapêutica de décadas anteriores, bem como
é possível encontrar profissionais da educação com uma visão do psicólogo escolar como aquele que aplica testes, realiza diagnóstico e atende alunos.

Sendo assim, para depurar do imaginário social a prática do psicólogo escolar calcada em uma postura defasada; faz-se necessário um trabalho de pesquisa sobre o
processo formativo e práticas profissionais dos psicólogos, buscando identificar lacunas para melhor preenchê-las. Nesse processo, é fundamental que os cursos de
formação assumam a responsabilidade em desconstruir as representações culturais que ainda permeiam os modos de ser e agir dos estudantes sobre o papel do psicólogo
na escola. Importante, também, que os psicólogos escolares façam um trabalho de informação e sensibilização com a comunidade escolar sobre a potencialidade da
psicologia na escola.

E suma, mesmo que dificuldades e entraves existam, é possível perceber um grande avanço no caminho para uma prática diferenciada, respeitando as perspectivas sociais,
culturais, históricas e subjetivas dos atores escolares. Todavia, pesquisas e discussões ainda são necessárias, abrindo um canal de diálogo com os profissionais da área a
fim de proporcionar um desenvolvimento de uma psicologia escolar ainda mais justa e conectada com os preceitos coletivistas e sistêmicos.

RELATO DE EXPERIÊNCIA

A instituição Z[1] está localizada no interior do estado de Sergipe, tem caráter filantrópico, atua na modalidade de ensino integral e tem uma proposta de ensino construtivista.
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A escola atende a educação básica, isto é, Educação Infantil, Ensino Fundamental menor (1º ao 5º ano) e Ensino Fundamental maior (6º ao 9º), tendo como público alvo
crianças e adolescentes residentes nas comunidades vizinhas. As aulas são distribuídas entre as disciplinas curriculares e oficinas que acontecem semanalmente em ambos
os turnos (matutino e vespertino).

Minha atividade na referida instituição iniciou-se como apoio administrativo, contudo, tendo em vista eu estar cursando a Faculdade de Psicologia, meu olhar e curiosidade
voltavam-se a todo momento para a prática do psicólogo escolar, de modo que, sempre que possível, eu buscava apropriar-me de tarefas que tangenciavam o fazer
psicológico, como o suporte em alguma atividade, mas nada específico ou rotineiro.

Após alguns meses, os gestores da instituição perceberam tal interesse/aptidão, donde fui convidado para atuar em atividades pedagógicas trabalhando diretamente com os
estudantes, professores e demais profissionais, sendo supervisionado pela equipe psicopedagógica. Além desta oportunidade, foi-me oferecida à possibilidade de atuar com
mediação escolar, cujo objetivo era acompanhar João (nome fictício), estudante de sete anos do segundo ano do Ensino Fundamental, em todas as atividades realizadas
dentro da instituição. Esta proposta de intervenção foi elaborada a partir do momento em que os educadores da escola perceberam que João tinha uma vinculação especial
comigo. Assim, sempre que uma crise se instalava, eu era convocado para ajudar a mediar a situação.

Nesse ínterim, uma dificuldade se instalou a partir de então: definir uma proposta para o trabalho do “mediador”, visto que a inclusão escolar é um movimento recente no
Brasil e por isso a literatura científica sobre o assunto ainda é restrita, principalmente no que diz respeito a esse trabalho do mediador, também chamado de monitor, cuidador
ou acompanhante[2].

Neste momento,na posição de estudante inserido no contexto da educação formal, observo que a presença da psicóloga escolar foi imprescindível, pois, além de fomentar a
construção deste novo espaço na instituição citada, o trabalho pôde ser acompanhado nas suas entrelinhas (das supervisões semanais com o mediador às observações em
classe). Esse trabalho do mediador com a psicóloga não se tratava apenas de um trabalho bem sucedido em inclusão escolar, possibilitava também o desenvolvimento da
fundamentação teórico-prática do campo de trabalho da mediação escolar junto aos alunos em inclusão.

De forma geral, a atuação da profissional de Psicologia na Instituição Z envolve a adaptação da rotina dos estudantes de acordo com os diferentes níveis de aprendizagem; o
acompanhamento das mudanças (contexto familiar, financeiro, saúde – adoção/remoção/alteração no uso de remédios) e possíveis impactos no processo de
ensino-aprendizagem; proposta de estratégias para o estudante permanecer em sala; e, trabalhar questões referentes á inclusão de crianças com deficiência.

Entretanto, de acordo com a Resolução do CFP anteriormente explicitada, ao psicólogo escolar cabe uma gama maior de atividades. Desta forma, nas linhas que seguem,
relatarei o que observo ser importante incluir na atuação do profissional de psicologia, tomando o cuidado de abordar o tema sem perder o contexto que o embasa, isto é, a
realidade da Instituição Z.

Observação sobre a prática.

Percebo que a inserção da psicologia no contexto escolar ainda não é uma prática estruturada como em outras áreas, e que há a necessidade de que o profissional atue com
vistas a esclarecer (para toda a comunidade escolar – estudantes, gestão, profissionais diversos e responsáveis) o seu papel dentro da instituição, bem como atuar com uma
postura crítica – possibilitando a quebra de tabus e a postura engessada ainda existente no contexto educacional.

Observo, também, a ser fundamental que o psicólogo escolar atue no sentido de ver a potência nos estudantes ao invés de ver a doença, o problema ou o transtorno, como
fazia-se em décadas anteriores à 19701980. É preciso caminhar pela instituição produzindo indagações e fazendo vibrar a estrutura rígida da escola, entendendo que para
transformar é preciso mover o coletivo. (KAUFMAN, 2016)

É de grande valia que as práticas pedagógicas sejam repensadas, diferenciando disciplina de punição. As tradicionais advertências e suspensões ainda são ferramentas
usadas para tal, porém sem sucesso. A concepção de Disciplina precisa ser reformulada e aplicada de maneira que respeite a singularidade das crianças e cabe ao psicólogo
escolar propor diferentes possibilidades aos docentes, promovendo cursos a fim de que eles possam questionar a própria prática e aprender novos recusros.

Desta forma, é necessário elaborar um plano de trabalho para atuação nas escolas, uma proposta que viabilize o protagonismo dos estudantes e uma atuação coesa dos
demais profissionais inseridos nas instituições escolares. Assim, é condição imprescindível que o profissional de psicologia:

1. “Enxergar o que não está visível” – formas de violência que se propagam e tornam-se práticas culturais. Sejam negligências, castigos, punições, bullying ou quaisquer
práticas semelhantes;

2. Ter o estudante e os demais sujeitos como seres biopsicossociais, entendendo que o cognitivo e o emocional também sofrem interferências do meio social e dos
demais contextos aos quais estão inseridos;

3. Avaliar relação entre estudantes/profissionais, estudantes/estudantes, profissionais/profissionais e propor formas de comunicação não-violenta entre eles;
4. Adotar “um novo olhar sobre o mau comportamento”, promovendo a abertura para outras concepções de disciplina, além daquela maneira cristalizada que se propaga

entre nós;
5. Estimular os educadores para o desenvolvimento contínuo de habilidades socioemocionais e entendimento a respeito do universo infantil e comportamento humano
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para que deixem de usar o “cérebro primitivo” (NELSEN, 2015);
6. Ser – além de um psicólogo escolar – um psicólogo educacional. Justifica-se pelas demandas que fogem do cenário escolar, mas estão no cerne educacional. Não

restringindo o público (somente estudantes e docentes), mas inserindo outras figuras de grande relevância, como a comunidade/família, que não estão dentro da
escola, mas trabalham para a realização de um objetivo em comum: a educação dos sujeitos.

Por fim, destaco quatro verbos que possibilitam o protagonismo das crianças nas escolas: Defender a vida e assegurar seus direitos. Não basta a existência do ECA
(Estatuto da Criança e do Adolescente), as crianças por si só não conseguem cobrar/reivindicar por seus direitos, por tanto, os profissionais da escola têm uma participação
significativa neste quesito. Denunciar as estruturas e manifestações violentas com intuito de erradicar a opressão contra estes sujeitos que estão em fase de contínuo
desenvolvimento. Construir mais espaços e mobilizar o coletivo para repensar os que já existem, para que eles possam ocupar de acordo com as suas necessidades.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Psicologia no campo da Educação faz-se presente na formação do psicólogo desde o início da regulamentação da profissão, em 1962 (Lei 4.119). Desde então, muitas
revisões e reformulações epistemológicas, teóricas e metodológicas ocorreram nos cursos de formação, em especial a partir da década de 1980, os quais decorreram em
mudanças na atuação do psicólogo escolar. As principais críticas versaram sobre o modelo clínico de atuação e psicométrico de avaliação introduzidos nos espaços
escolares, os quais psicologizavam, rotulavam e culpabilizavam alunos e famílias por problemas que demandavam – também - um olhar sócio-cultural.

Todavia, apesar de debates e embates, pesquisadores como Santos e Toassa (2012) revelam ainda haver psicólogos que atuam de forma psicologizante, excludente,
segregadora, inadequada, com práticas que não possibilitam uma atuação centrada na real atividade que um psicólogo deve exercer na escola, isto é, interdisciplinar, crítica
e mediadora das relações entre escola, família e comunidade, valorizando a esfera psicossocial.

No presente artigo, foi observado que a atividade profissional do psicólogo na escola ainda carece de um corpus condizente com a psicologia escolar contemporânea,
contudo, é importante salientar que a reflexão crítica de um jovem estudante de psicologia sobre a prática de um profissional sinaliza as mudanças existentes, tanto a nível da
formação inicial, quanto da futura prática do estudante de psicologia, tendo em vista este ter conseguido reconhecer as lacunas e propor possibilidades para preenchê-las.
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