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RESUMO 
 

 

Analisou-se, sob o referencial de Edgar Morin, como se processa na prática a atuação do 

psicólogo escolar, que, sofrendo críticas de ações reducionistas, deve cumprir, segundo a nova 

visão da própria categoria dos psicólogos, princípios ético-políticos emancipadores na função 

educativa como prática humanizadora. O objetivo desta pesquisa foi compreender limites e 

perspectivas expressos nas narrativas da experiência da atividade profissional. Indaga-se ainda 

como os sujeitos enfrentam as turbulências cotidianas para a conquista da sua própria 

emancipação e de intervenção nos processos educativos. Partiu-se do princípio de que os 

psicólogos são vistos como partes isoladas do todo institucional e assim se autoconcebem; 

estão aquém de uma proposta emancipadora, já que não se constituem sujeitos emancipados. 

O procedimento metodológico utilizado foi a história oral, aberta à escuta atenta do 

entrevistado. Foram ouvidos oito participantes, com formação em psicologia e que atuavam 

no campo escolar dentro do Estado de São Paulo. Os resultados demonstraram diferenças 

quanto aos modos de atuação entre dois subgrupos distintos pelo fator geracional. Entre eles, 

o mais velho apresentou-se menos emancipado, fazendo prevalecer limitações em relação às 

perspectivas de autonomia institucional e emancipação política. O grupo mais jovem sinalizou 

envolvimento e consciência para o empreendimento de ações inovadoras, encarando as 

limitações como desafios circunstanciais. Constatou-se que o contexto histórico, político e 

cultural de uma determinada geração, com as devidas mudanças, influenciam os modos de 

ser, pensar e atuar. Sobrevalecem os aspectos subjetivos de cada história de vida, que é 

complexa e singular, como fatores diferenciais. 

  

Palavras-chave: psicologia escolar e educacional, pensamento complexo, subjetividade, 

educação. 
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ABSTRACT 

 

 

We have analyzed, under the theoretical framework of Edgar Morin, how the practice of a 

school psychologist is exercised at the workplace, since this professional has been suffering 

criticisms of reductionist actions and must foster, according to the new ideas of the his/her 

class, the emancipatory ethical and political principles in its educational role as a humanizing 

practice. The objective of this research was to understand the limits and perspectives which 

were singled out in the narratives of experience of the professional activity. We have 

examined how the subjects have faced the daily agitation to conquer their own emancipation 

and intervene in the educational processes. We have assumed that psychologists are seen as 

isolated parts of the institutional whole and that is how they often see themselves; they fall 

short of an educational proposal since they are not emancipated themselves. The 

methodological approach was oral history, open to listening attentively to the interviewed 

subjects. Eight subjects participated, all of them with degrees in psychology and working in 

schools within the state of São Paulo. The results have shown differences in the educational 

practices of two distinct groups, according to a generational factor. Among them we have 

noticed that the older group has proved less emancipated, with limitations concerning the 

perspectives of institutional autonomy and political emancipation. The younger group has 

shown more involvement and awareness for the development of innovative actions, facing 

limitations as circumstantial challenges. We have seen that the historical, political and cultural 

contexts of a given generation, with its respective changes, influence the ways one becomes, 

thinks and performs. Subjective traits of each one’s stories of life, each one complex and 

singular, are the differential factors that stand out. 

 

Keywords: school and educational psychology; complex thought; subjectivity; education. 
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RÉSUMÉ 

 

 

Nous avons analysé, selon le référentiel d’ Edgar Morin, comment se déroule en pratique le 

rôle du psychologue scolaire qui, subissant des critiques réductrices, doit accomplir, selon la 

nouvelle vision des psychologues eux -même, des principes éthico-politiques émancipatoires 

dans la fonction éducative comme pratique humanisante. L'objectif de cette recherche est de 

comprendre les limites et les perspectives exprimées dans les récits d'expériences 

professionnelles. Nous nous demandons, en plus, comment les sujets font face aux 

turbulences quotidiennes pour conquérir leurs propres émancipations et interventions dans les 

processus éducatifs. En partant du principe que les psychologues sont considérés comme des 

éléments isolés de l’institution et que eux même s’estiment ainsi; ils sont en deçà d'une 

proposition émancipatoire, puisqu'ils ne se considèrent pas comme des sujets émancipés. La 

méthodologie mise en place est l'histoire orale, ouverte à l’écoute attentive des témoignages. 

Huit participants, diplômés en psychologie et qui travaillaient dans les écoles de l'Etat de São 

Paulo ont été interviewés. Les résultats montrent des différences par rapport aux modes 

d’action entre deux sous -groupes distincts de par leur âge. Parmi eux, le plus ancien, présenté 

comme moins émancipé, faisait prévaloir des limitations par rapport aux perspectives 

d'autonomie institutionnelle et d'émancipation politique. Le groupe le plus jeune a révélé un 

engagement et une conscience pour la mise en place d'actions innovantes, en considérant les 

défis circonstanciels comme limitations. Nous avons constaté que le contexte historique, 

politique et culturel d'une génération déterminée, avec les changements nécessaires, influe sur 

les façons d'être, de penser et d’agir. Ce sont les aspects subjectifs de chaque histoire de vie 

complexe et singulière qui se mettent en valeur comme facteurs différentiels. 

 

Mots-clés: psychologie scolaire et éducationnelle, pensé complexe, subjectivité, éducation. 
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PERCORRENDO LABIRINTOS DA MINHA PRÓPRIA CAMINHADA 

   
 

Ir ao encontro de si visa à descoberta e à 
compreensão de que a viagem e viajante são 
apenas um. (Josso) 
 

 

Os labirintos das histórias de vida revelam os percursos pelos quais caminhamos e nos 

construimos como sujeitos. O relato das experiências de minhas trajetórias, pessoal e 

profissional, indica o curso e os cruzamentos que me levaram a pesquisar e a estudar o lugar 

do psicólogo escolar como atuação significativa no campo educacional escolar. 

A carreira escolhida foi a de psicóloga, mesmo com uma ideia remota do fazer 

psicológico limitado a uma vaga compreensão de ser humano. Desde os tempos de colégio, 

aos quinze anos de idade, essa escolha traduzia-se em desejo, direcionando escolhas 

específicas no ensino médio. Um dos dias mais felizes guardados em minha memória foi 

aquele quando localizei meu nome na lista dos aprovados no vestibular para ingressar no 

curso de Psicologia.  

A perspectiva inicial era a de promover intervenções para tratamento clínico 

individual em consultório, como a maioria dos colegas ingressantes na Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo - PUC-SP. No decorrer do curso e depois de formada, 

experienciei esse tipo de intervenção, o que me trouxe um aprendizado importante. 

Paralelamente, o leque de atuação se abria de acordo com meu interesse por questões sociais e 

educacionais, voltado a novas possibilidades de atuação.  

O ingresso na universidade no ano de 1978 foi impactante. Deparei-me com a 

realidade de um momento histórico específico. O ano anterior, 1977 foi marcado pelo que 

ficou conhecido como "a noite da invasão da PUC-SP", que ocorreu em setembro daquele 

ano, pela força militar no campus da rua Monte Alegre. Pude perceber repercussões da 

violência nos rostos de alguns alunos ativistas, graduandos dos últimos anos, como marcas de 

queimaduras e cicatrizes1. Agora, para relembrar a data, líderes do movimento estudantil 

                                                            
1 Marcas concretizadas nas faces de colegas veteranos denunciavam a invasão abrupta das salas de aula e demais 
dependências da universidade por parte de policiais militares sob o comando do então Secretário de Segurança 
Pública do Estado de São Paulo na noite de 22 de setembro de 1977. Haviam ateado bombas de "efeito moral", 
queimando alunos, funcionários e professores, espancando-os e apedrejando vidros do restaurante, biblioteca e 
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organizavam encontros constantes na entrada do campus proferindo discursos inflamados 

contra a opressão e a censura à livre expressão. 

Outro impacto importante foi o Curso Básico do primeiro ano da graduação que reunia 

alunos de várias áreas numa mesma sala para discutir as cinco disciplinas: Problemas 

Filosóficos e Teológicos do Homem Contemporâneo, Antropologia, Psicologia, Metodologia 

Científica e Lingua Portuguesa.2 Éramos instigados a participar ativamente das discussões e 

nos relacionarmos. Diferentes das aulas que tivera no ensino médio, estes foram momentos 

provocativos, desencadeados pelos novos conteúdos abordados, que representaram um 

exercício significativo para o estabelecimento de relações interpessoais e para a formação em 

psicologia. 

A primeira experiência profissional foi a de estagiária em um berçário durante o 

segundo ano da graduação. Observava e acompanhava o desenvolvimento das crianças com as 

quais interagia, e ainda elaborava relatórios observacionais.  

Conciliava a atividade profissional à formação. Na universidade, cativei vínculos de 

amizade com alunos veteranos ativistas do movimento estudantil e me sensibilizei com suas 

questões, ao mesmo tempo em que aproveitei a oportunidade de interagir e desenvolver 

pensamentos críticos compartilhados em sala de aula. Um sentimento que tomava proporções 

cada vez maiores trouxe-me questões de âmbito social, o que gerou uma pergunta 

fundamental: haveria outras possibilidades de atuação profissional para além do atendimento 

individual e elitizado? A experiência como estudante não me permitia encontrar respostas, e 

envolvida por tais questionamentos perguntei a um dos professores de psicologia social se, 

como futura psicóloga, restava-me "ajustar os sujeitos ao sistema". Qual não foi a grande 

decepção quando a resposta foi "sim!". A crise aumentou, e decidi trancar matrícula do curso, 

rebelando-me contra tudo aquilo que me trazia sentimentos de repressão. Temia que, como 

futura profissional, viesse a colaborar para reproduzir aquilo contra o que lutávamos: a 

opressão social. 

Aos 21 anos de idade, no início de 1980, saí de São Paulo para outro estado, 

distanciando-me do que mais havia desejado e com uma grande pergunta que me 

acompanhou: Vou voltar? Quando? E para quê?  

                                                                                                                                                                                          
Centros Acadêmicos, em represália ao clandestino III Encontro Nacional dos Estudantes, para organizar a então 
ilegal União Nacional dos Estudantes – UNE - naquela tarde.  
2 O Curso Básico da PUC-SP acontecia todos os dias, sistematicamente, durante os dois primeiros semestres de 
todas as graduações, e paralelamente às disciplinas específicas. 
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Ao relembrar essa passagem de minha história enxergo a importância da crise que se 

instalou. Penso que o mergulho na incerteza da crise (deixando de lado uma suposta 

estabilidade) pode ter tido a função de experienciar a (des) ordem, como construtora de uma 

nova ordem. 

O distanciamento que havia promovido deu-se como necessária pausa e refúgio 

durante quase um ano. Assim como paradoxalmente o distanciamento me fez próxima de 

minhas raízes como nunca havia sentido, eu já tinha plena consciência de que precisava me 

(des) envolver3. 

Quando me vi no início da referida pausa, fui acometida por um insight de uma noite 

em claro com a descoberta de que voltaria, sim, para dar continuidade à minha formação. A 

decepção de ter acreditado nas palavras daquele professor da universidade de que eu, como 

psicóloga, deveria ajustar os sujeitos conforme os padrões pré-estabelecidos da sociedade, 

começava a se dissipar e a dar lugar a um novo momento no meu processo de 

amadurecimento. Talvez aquela fala fosse o estopim para que me mobilizasse na busca de 

brechas que trouxessem novamente o sentimento de pertença à profissão. 

No ano seguinte estava de volta à mesma universidade, e parecia que tudo o que eu 

havia vivido e vislumbrado propiciava a consciência que teria um longo caminho a percorrer.  

Ao retornar a São Paulo no início de 1981, logo fui contratada para trabalhar como 

professora de educação infantil numa renomada escola particular de primeiro grau na zona 

oeste da cidade. Sempre interessada em compreender o desenvolvimento infantil, encantei-me 

com a possibilidade de compartilhar do processo de crescimento de crianças de três anos de 

idade. 

Percebo que aprendi muito ao relacionar a experiência da função de professora ao que 

aprendia na graduação em Psicologia na universidade. A compreensão psicológica do 

desenvolvimento humano no campo escolar era parte do cotidiano e me fazia cada vez mais 

envolvida com ações com as crianças e com os pais.  

Havia na escola espaço para o meu próprio desenvolvimento na relação de confiança 

que se instalou com Mariliza, minha coordenadora direta com quem tive o privilégio de 

trabalhar.4 Eu poderia seguir algo previsível, dentro do que já estava estipulado como modelo 

de planejamento, mas descobri que também havia espaço para criar atividades diferentes com 

                                                            
3 Esta ideia eu havia tido, antes de viajar, numa das costumeiras longas elocubrações com Bete Lepera, amiga da 
graduação, sentadas numa tarde quente num dos bancos da rampa de entrada da universidade.  
4 Inesquecível Mariliza Vieira dos Santos, cuja vida durou apenas 42 anos deixando uma infinita presença.  
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as crianças, usando todo o espaço da escola. Em vez de apenas observá-las nos momentos 

livres, molhava-me com elas na pequena piscina, dirigia peças teatrais de histórias 

mirabolantes que inventava, das quais elas eram as protagonistas; outras vezes, elas eram a 

plateia que assistia a outras histórias mirabolantes em que os personagens eram as auxiliares, 

cozinheira, faxineira. Tudo acontecia dentro de um planejamento com fins claros no tocante à 

socialização das crianças, objetivo geral para aquela faixa etária. As atividades incluiam as 

relações de crise, ciúmes, preconceito, amizade, compreensão de regras, respeito. 

Minha função naquela escola ocupava outro espaço importante, o de protagonizar a 

reunião de pais. O fato de ser a única responsável em coordenar a reunião de famílias da 

minha turma de alunos deixava-me com semelhante sensação quando atuava diretamente com 

eles: com o merecimento da confiança por parte da coordenação, sentia-me capaz de criar e 

responder às metas planejadas. A reunião bimestral de pais tinha como finalidade principal 

orientá-los sobre o desenvolvimento humano na faixa etária de seus filhos, compartilhar com 

eles dos propósitos das atividades da escola e, por fim, entregar-lhes relatórios individuais 

sobre a evolução e acontecimentos relevantes referentes à sua criança que, como professora, 

havia elaborado. 

Como estudante de psicologia, deliciava-me com o aprendizado em reuniões 

sistemáticas, junto com outros professores, com renomados profissionais consultores das 

áreas da psicanálise na educação e desenvolvimento infantil, o que me fazia relacionar ao 

campo da psicologia escolar. 

Concluí a graduação no final de 1983 dando continuidade às intervenções clínicas da 

clínica-escola da universidade, agora em espaço particular. Fui contratada como psicóloga no 

ano de 1986 por uma instituição educacional e de habilitação profissional no bairro do 

Tatuapé. A demanda por parte da instituição não se expressava de forma clara, e meu 

momento de vida pessoal, naquele ano em que me transformara mãe, também se apresentava 

confuso. Sem referenciais concretos por parte da instituição para atuar, tampouco maturidade 

para corresponder ao papel de psicóloga no âmbito educacional, minha passagem por lá se 

deu de forma efêmera. Resgatando a experiência narrada, hoje percebo e confesso minha falta 

de preparo naquele momento. Não dividi minhas incertezas, e sozinha não fui capaz de 

enfrentar os desafios profissionais que se apresentavam no contexto educacional. Ao pedir 

demissão, saí com a estranha sensação que algo importante me inquietara, e tal inquietação foi 

tomando forma ao longo dos anos seguintes.  
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A inquietação crescente deu-se com questionamentos sobre o lugar da psicologia na 

educação e mais especificamente sobre a atuação do psicólogo escolar. Senti como se fosse 

uma descoberta de que precisaria mudar os modelos de atuação clínica para outros que 

correspondessem às necessidades institucionais e sociais. Atualmente percebo que não havia 

aproveitado, (ou não tivera a chance?) em minha formação, os momentos ainda incipientes da 

discussão acadêmica sobre o tema, cujos questionamentos tiveram contribuições de autores 

como Maria Helena Souza Patto.5 

Três anos mais tarde, final da década de 1980, trabalhei no cargo de orientadora 

pedagógica em outra escola de educação infantil. Acompanhava de perto as atividades dos 

professores com as crianças, recebia e orientava pais, sistematizava, junto com a diretora, 

reuniões interativas com as famílias, num trabalho vivencial de reflexão e esclarecimentos 

sobre enfrentamentos cotidianos com os filhos. Desta vez o papel se traduzia no cargo de 

orientadora pedagógica, e a função era condizente com tal cargo, e não ainda com o de 

psicóloga escolar, constatação que só há pouco tive a chance de fazer. 

No início da década de 1990 participei, como psicóloga, em trabalho interdisciplinar 

para projetos de prevenção para adolescentes na rede estadual de ensino, como prestação de 

serviço para as Secretarias da Educação e da Saúde, via Fundação para o Desenvolvimento da 

Educação – FDE.6 

Participei de capacitação intensiva para ministrar cursos para professores, 

coordenadores e diretores de escolas inscritas nas antigas delegacias de ensino do Estado de 

São Paulo, além de fazer intervenções nas escolas junto à comunidade: pais, adolescentes, 

funcionários, professores, coordenação e diretoria. 

Os planos de ação giravam em torno dos três grandes temas dos módulos dos cursos: 

Adolescência, Sexualidade, A questão das drogas. Compúnhamos, a partir daí, equipes de 

trabalho em determinadas regiões.  

Trabalhei, dentro do Projeto Escola é Vida, na equipe responsável por desenvolver o 

trabalho na região de Cotia. Tínhamos intensas vivências junto às escolas, ao mesmo tempo 

                                                            
5 A primeira edição de Psicologia e Ideologia, que marcou a crítica dos anos 1980, deu-se em 1984, porém 
Introdução à Psicologia da Educação tem sua primeira edição no ano de 1981.  
6 Acredito que não chegava a ser transdisciplinar, porque, apesar de se estabelecer relações horizontais entre 
profissionais de diversas áreas com uma axiomática comum (psicologia, filosofia, biologia, sociologia), havia a 
"preponderância de um nível axiomático superior, ocupado por uma delas [...] como coordenadora do campo 
disciplinar" (ALMEIDA FILHO, 2007, p. 47), no caso, hierarquicamente preceitos dos Ministérios da Educação 
e Saúde norteavam as ações, diferente das relações transdisciplinares, que serão abordadas no capítulo primeiro 
deste estudo. 
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ministrando cursos e participando de reuniões sistemáticas para discussões teórico-práticas e 

metodológicas.  

Acredito ter sido esta uma experiência vivida como psicóloga integrante de equipe 

interdisciplinar para desenvolver ações de promoção de saúde na educação. A convergência 

de objetivos comuns, que caracterizava nossas reuniões de estudo e planejamento, 

proporcionava intervenções voltadas às relações coletivas do cotidiano escolar. 

Com a mudança política de governo, a equipe deu continuidade ao trabalho, desta vez 

com o Projeto Prevenção Também se Ensina. Ministrava cursos para capacitação de 

professores, coordenadores e diretores de diversas escolas no estado de São Paulo, viajando 

sistematicamente para diversas cidades de todas as regiões do estado.  

Foi então que descobri o gosto por ministrar aulas para adultos (após ter tido breve 

experiência como professora universitária substituta em curso de graduação em pedagogia). 

Ingressei no mestrado em psicologia, área de concentração Psicologia Escolar e do 

Desenvolvimento Humano no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo - USP, no 

intuito de seguir a carreira acadêmica. Para o tema da dissertação, aproveitei outra 

experiência, da época de prestação de serviços como perita judicial em Vara de Família, 

quando estudei casos e encaminhei laudos para o Juíz da Vara de Família – situações, em sua 

maioria, que envolviam guarda de filhos. Desenvolvi a dissertação de mestrado com estudo de 

caso de um processo judicial em Vara de Família, discutindo o lugar da psicologia neste 

contexto. 7 

A proposta de tal estudo foi a de denunciar a aplicação tecnicista da psicologia na área 

jurídica que envolve famílias e crianças. O psicólogo, no contexto jurídico nas décadas de 

1980 e 1990,8 bem mais que nos dias atuais, era visto meramente como técnico pelos 

profissionais da área jurídica e a expectativa sobre a atuação do psicólogo é que comprovasse 

o que se tem por “hipóteses”, oriundas do discurso retórico de advogados com acusações 

mútuas da briga litigiosa. Discuti o quanto a criança, que é o alvo e motivo do processo, é 

esquecida e usada como álibe para a briga conjugal. A psicologia, na máquina judiciária, 

ficava sem espaço para fazer um trabalho diferenciado, limitando-se a testes e relatórios que 

se somavam às contestações de advogados. Tudo isso acompanhava a papelada do processo 

que perdurava anos, e enquanto isso a criança ia crescendo, e a família continuava em litígio. 

                                                            
7 O lugar da psicologia no processo judicial em vara de família, USP, 1997. 
8 Em 1985 houve os primeiros concursos públicos para psicólogos judiciários. Na década de 1990 elaborei a 
dissertação de mestrado.  
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Em minha trajetória houve lacunas de tempo em que procurei muito um lugar na 

escola em que pudesse desenvolver, já como profissional da psicologia, ações significativas 

junto ao corpo docente e alunos, outros profissionais e famílias. Vivi a dificuldade e percebi 

que a atuação no campo da psicologia escolar ainda era praticamente inexistente.  

Em 1998 ingressei de vez na vida acadêmica como professora universitária para vários 

cursos, fixando-me no de psicologia desde 2006. Atualmente, envolvida com a vida 

acadêmica, sou movida para aprofundar estudos que tenho feito sobre o psicólogo escolar. 

Ocupo, no curso de formação em psicologia, o cargo de professora de psicologia escolar e 

outras disciplinas afins. 

Neste momento de vida a tese de doutoramento é muito significativa para retomar o 

fio da meada da história da ciência psicológica, das histórias de vida de colegas no campo 

escolar e da minha própria história como pessoa, profissional e pesquisadora.  

 



21 

 

 

1 INQUIETAÇÕES  

 

 

O mundo e o eu, a luz e o fogo distinguem-se 
nitidamente e, apesar disso, nunca se tornam 
definitivamente estranhos um ao outro, pois o 
fogo é a alma de toda luz e todo o fogo se 
reveste de luz. (Lukács) 

 

 

Os caminhos do presente estudo apontam esforços no sentido de entender, sob o 

referencial de Edgar Morin, como se processa na prática a atuação do psicólogo escolar, que 

sofrendo críticas de ações reducionistas deve cumprir, segundo a nova visão da própria 

categoria dos psicólogos, princípios ético-políticos emancipadores junto à função educativa 

como prática humanizadora.  

Quando se compreende a educação como prática social humanizadora, toma-se o ser 

como alguém que nasce com potencial para tornar-se humano no decorrer do seu processo de 

aprendizado de vida. O significado etimológico do termo educação9, além de conduzir - 

educere, ex-educere, conduzir para fora - também é o de criar, cultivar, fazer crescer. Os 

processos educativos, os quais se denominam de aprendizado de vida, obedecem a 

movimentos díades, para fora e para dentro, dialeticamente na busca para fora e apropriação 

para dentro para criar e atuar sobre o mundo.  

 

 

1.1 NOMENCLATURA: UMA PRIMEIRA QUESTÃO 

 

 

O psicólogo escolar é aqui expresso como substantivo masculino que, a todo 

momento, será considerado pelo significado da sua função gramatical da língua portuguesa, 

generalizado para ambos os sexos. Em especial, neste contexto, há subjacente a ênfase para o 

sexo feminino, notadamente prevalescente como profissional da área. 

                                                            
9 Cf Grande dicionário etimológico Silveira Bueno. 
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A expressão psicologia escolar é a nomenclatura, utilizada por este estudo, como  

campo de atuação referente à psicologia educacional. No decorrer, será utilizada apenas a 

expressão psicologia escolar; ressalta-se, porém, que seu significado deve ser necessariamente 

entendido como a junção dos termos escolar, de atuação, e educacional, epistemológico. A 

terminologia composta - psicologia escolar e educacional - é relativa à especialidade 

reconhecida pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP) e adotada pela Associação Brasileira 

de Psicologia Escolar e Educacional (ABRAPEE). 

O campo de atuação escolar da ciência psicológica está relacionado à concepção 

crítica dos fenômenos psicológicos em seu caráter histórico e social. Compreende-se a 

educação como “[...] instrumento mediatizado de transformação social e do homem como 

sujeito histórico que se insere dialeticamente na complexa trama social [...]” (MEIRA, 2003, 

p.). Segundo a autora, essa concepção pode orientar o psicólogo em suas escolhas teóricas e 

metodológicas para concretizar metas profissionais.   

Conceber criticamente as ações do profissional em questão tem representado, ao longo 

das últimas décadas, a necessidade de se romper com o modelo clínico de atuação, 

tradicionalmente adotado para a atuação do psicólogo escolar. Como será abordado, esse 

modelo tem sido inadequadamente inserido no campo escolar por motivos culturais e 

históricos, relacionados à trajetória da ciência psicológica no Brasil.  

 

 

1.2 EDUCAÇÃO, HUMANIZAÇÃO E EMANCIPAÇÃO 

 

 

Faz-se importante esclarecer o conceito de emancipação considerado para este estudo, 

cujo termo tem sido bastante empregado nos discursos educacionais, o que dá margem a 

diversas interpretações. Será considerada a concepção de emancipação como uma categoria 

geral que inclui os âmbitos político e individual. Este último diz respeito à noção de 

autonomia, que será abordada paradoxal/dialogicamente em relação também ao universo 

coletivo. 

A ideia de emancipação é oriunda do termo latino emancipationem10 que significa 

aquisição dos direitos humanos, libertação da tutela paterna. No entanto, um indivíduo pode 

                                                            
10 Disponível em: <http://origemdapalavra.com.br/palavras/inteligencia>. Acesso em: 30 jun. 2011. 
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vir a ser emancipado legalmente, mas não humanamente. Em outras palavras, poderá ser 

contemplado oficialmente de direitos reconhecidos por lei, mas sofrer limitações de condições 

para a atuação prática em determinado contexto, como o escolar. No decorrer deste trabalho 

será abordada a ideia de que as repercussões de ações no meio em que elas ocorrem podem 

acontecer independentemente da intencionalidade do sujeito que as promoveu, significando 

limites postos pela ecologia da ação, conceito moriniano discutido no terceiro capítulo.  

A emancipação humana encontra-se estreitamente relacionada ao papel educativo 

como prática humanizadora intencionalmente produzida, segundo Saviani (1997, p. 17), 

"histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens". 

Severino (2001), seguindo a linha do pensamento de Saviani, aponta a função 

primordial da educação como ferramenta de mediação do conhecimento para intencionalizar a 

prática humanizadora. Sua concepção de sujeito está vinculada a condições objetivas, 

práticas, imanentes, em que o conhecimento o impele à transcendência necessária ao processo 

de humanização. Ao mesmo tempo que imanente, o sujeito se humaniza ao ser transcendente; 

ao mesmo tempo que dependente de condições objetivas e concretas, necessita, para alcançar 

a plenitude humana, das condições simbólicas. As três esferas da prática humana, produtiva, 

política e simbólica, nomeadas pelo autor, são as que compõem a historicidade humana que 

busca a "transcendência histórica" (SEVERINO, 2001, p. 12) para participar ativamente da 

construção de sentidos.  

Há, no entanto, limitações para o empreendimento do tornar-se humano, impostas pelo 

mundo imanente, como afirma Severino (2001, p. 12): "A imanência denuncia, como 

petulância arbitrária, qualquer pretensão ao conhecimento trans-histórico, bem como a 

verdades definitivas e referências absolutas". Apesar das limitações, afirma o autor, há 

possibilidades acrescidas de necessidades para que se transcenda a imanência humana:  
Se ao conhecimento humano é vedado o acesso a qualquer verdade trans-histórica, 
não lhe é impossível estabelecer saberes históricos como referência para sua prática, 
definindo rotas em nosso vôo por entre brumas. Tal vôo não só não é impossível, 
mas é necessário, apesar das limitações. (SEVERINO, 2001, p. 12) 
 

O pensamento da filosofia da educação construído pelo autor evidencia o caráter ético-

político da função emancipadora da educação, o que repercute no que se espera, em termos 

dos referenciais técnicos de políticas públicas do papel do psicólogo escolar (CFP, 2013) 

quanto à contribuição para a construção de projeto político pedagógico.  

É possível relacionar a analogia trazida por Severino (2001), sobre as brumas a serem 

enfrentadas pelo vôo da verdade trans-histórica, aos apontamentos de Penteado e Guzzo 
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(2010, p. 571), que, sob a influência do pensamento de Marx, debruçam-se sobre as barreiras 

existentes como condição humana: "As necessidades do ser humano são substituídas pela 

necessidade do acúmulo de capital, no plano individual ou no plano global da sociedade, 

levando à desumanização das relações entre os homens".  

Desafios enfrentados pelo processo de humanização das relações estão vinculados ao 

reducionismo ressaltado por Morin (2011b, p. 39), que o explica como a tendência a se limitar 

o complexo ao simples. Reduz-se o que é humano, naturalmente complexo, à lógica linear 

determinista da máquina artificial, excluindo-se tudo o que corresponde ao quantificável e 

mensurável, "eliminando-se o elemento humano do humano". Elimina-se, dessa forma, o 

caráter transitório e imprevisível da complexidade humana, já que ao se reduzir o humano a 

uma qualidade que o define, ao definí-lo, essa atitude o determina, fechando possibilidades de 

mudanças.11 

Esse tem sido um problema para o enfrentamento da realidade por parte das ciências 

psicológicas da contemporaneidade que buscam olhares de criticidade ao determinismo 

positivista arraigado às suas raízes históricas.  

O determinismo em questão, cultivado culturalmente de forma mais sensível ao longo 

das últimas sete décadas, tem sido combatido pelas concepções histórico-críticas da 

psicologia, em especial a educacional. Somando-se a essas críticas, a concepção complexa de 

sujeito em Morin (2003) aponta-o como aquele que traz em seu bojo a característica dialógica 

das contradições de autonomia/dependência, individualidade e autoprodução em elo 

recursivo, em que residem de forma concomitante, o produto e o produtor, em movimento 

antagônico de inclusão e exclusão.  

Conforme o autor: 
É preciso conceber o sujeito como aquele que dá unidade e invariância a uma 
pluralidade de personagens, de caracteres, de potencialidades. Isso, porque, se 
estamos sob a dominação do paradigma cognitivo, que prevalece no mundo 
científico, o sujeito é invisível, e sua existência é negada. (MORIN, 2003, p. 128) 
 

O autor segue afirmando que, se por um lado o pensamento positivista tende a limitar 

o sujeito em sua imanência, por outro lado o pensamento filosófico perde de vista sua 

concretude e experiência, ao limitá-lo à existência transcendental, muitas vezes 

desconsiderando as suas dependências, fraquezas e incertezas. São detectadas insuficiências 

                                                            
11 Do mesmo modo, vale ressaltar que, para o pensamento complexo, a forma reducionista de entender o ser 
humano, ao mesmo tempo que traz consequências para as relações humanas concretas, também o é em boa 
medida influenciada por elas. 
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nos dois tipos de pensamento que acabam reduzindo o sujeito a um único ângulo, e defende a 

necessidade de se conceber uma visão complexa do sujeito. 

Em contraponto às dificuldades enfrentadas pelo psicólogo escolar para a assunção do 

seu papel emancipador, Penteado e Guzzo vislumbram: 
Pensarmos em uma educação voltada para a emancipação humana seria, justamente, 
em oposição ao modelo predominante hoje, pensar na possibilidade de um homem 
realmente pleno em sua essência, um homem mais criativo e mais livre, consciente 
de sua participação nos processos sociais e, dessa forma, coletivamente responsável 
pelo destino de todos. (PENTEADO; GUZZO, 2010, p. 571) 
 

A emancipação implica a realização individual em busca de sua plenitude, 

interdependente da sua inserção coletiva. O papel emancipador nos processos sociais 

anunciada pelas autoras depende da liberdade individual que, por sua vez, depende dos 

vínculos que se estabelece com o coletivo. Pensar no coletivo demanda pensar no todo sem 

perder de vista a singularidade de cada sujeito que o compõe.  

O caráter de emancipação relacionado à educação dependerá dos processos de 

internalização de parâmetros reprodutivos da cultura, por parte dos sujeitos ou de conscientes 

ações coletivas que os libertem da situação paralisante, conforme Mészáros (2008), uma das 

referências teóricas dos princípios oficiais postulados pelo CFP (2013) para a atuação de 

psicólogos escolares e educacionais. De acordo com o autor, as instituições formais de 

educação são apenas uma parte importante do que denomina sistema global de internalização, 

referente aos processos educativos. Por si só as instituições formais não serão capazes de 

promover emancipação aos sujeitos. Neste sentido, o autor afirma que "no âmbito educacional 

as soluções não podem ser formais, elas devem ser essenciais. Em outras palavras, deve-se 

abarcar a totalidade das práticas educacionais da sociedade estabelecida". (MÉSZÁROS, 

2008, p. 45) 

Compreender o contexto social da instituição escolar faz parte do caráter político da 

ação coletiva preconizada pelas referências técnicas como parte do papel do psicólogo 

escolar, assim como cada peculiaridade institucional inserida no sistema social.  

As concepções de emancipação e assujeitamento serão consideradas no âmbito social 

e político, na relação instituição-sociedade, ao passo que autonomia e dependência estão 

relacionadas ao âmbito institucional, na relação sujeito-instituição.  
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1.3 OS ELEMENTOS NORTEADORES DO ESTUDO 

 

 

Os elementos norteadores que se apresentam referem-se ao objeto, objetivo e hipótese, 

constituintes da trajetória a ser traçada.  

O objeto em foco é a atuação prática de psicólogos escolares, relativa ao conceito de 

máquina que, para Morin (2008a), está relacionado à organização ativa dentro da concepção 

de sistema para a produção, que requer práxis na interação. O autor restitui o significado de 

produção como ação criativa12, sujeita à ecologia da ação. 

O objetivo é compreender os limites e perspectivas da atuação de psicólogos escolares 

revelados nas narrativas da experiência de ser psicólogo escolar, e a possibilidade de 

promoção de emancipação. 

Parte-se da hipótese que psicólogos escolares são vistos e se autoconcebem de maneira 

individualizada, aquém da atuação anunciada pelas novas tendências da psicologia escolar e 

educacional. 

O questionamento relacionado à atuação do psicólogo escolar volta-se a constatações 

de estudiosos como Patto (1984) e Souza (2002), que marcam gerações de pesquisadores, os 

quais contribuíram com críticas às visões biologicistas provenientes da ciência psicológica, 

não por acaso.  

Oriunda das ciências naturais, a psicologia vinha se prestando, desde seus primórdios, 

a atender demandas com modelos tecnicistas naturalizantes, individualizantes e 

patologizantes. Na transição da década de 1970 para a década de 1980, abrem-se brechas para 

questões de ordem social e política sobre o papel dado à psicologia de ajustar sujeitos a 

moldes sócio-institucionais, questionáveis para seu processo de humanização e emancipação. 

Nas palavras de Patto: 
A percepção de que nos formamos técnicos da correção de desvios da harmonização 
de ‘desequilíbrios‘ da resolução de ‘crises‘ da exclusão dos que resistem à norma e, 
portanto, da conservação de uma determinada ordem social, é igualmente difícil e 
lenta, como o é a consciência de que esta formação só pode ocorrer no marco de 
uma determinada concepção de homem, de sociedade e de ciência. (PATTO, 1984, 
p. 1) 
 

 

                                                            
12 Cf. concepção abordada no quarto capítulo. 
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Quando se iniciam possibilidades de ampliação da atuação do psicólogo na escola, 

essa mudança se deu, conforme Witter (2007b, p. 419), "de forma caótica e nada científica". 

O tecnicismo arraigado à atuação profissional expressava-se na mera aplicação de técnicas 

sem o devido cuidado científico. Afirma a autora: 
Não se transpôs os cuidados científicos de teste criterioso, e de avaliação cuidadosa 
da aplicação feita. O resultado lastimável deste fato foi que os psicólogos passaram a 
atuar ao sabor de suas próprias convicções ou acompanhando o que era moda. A 
situação era pouco clara mesmo para os próprios Psicólogos Escolares, aos quais 
faltava identidade profissional, não tinham um conhecimento preciso de seus 
direitos e eram hipersensíveis quanto ao que os outros esperavam deles [...] Estas 
considerações podem servir para esclarecer a longa insistência nos dois papéis 
iniciais: clínico e psicometrista. (WITTER, 2007b, p. 419) 
 

Por motivos como os apontados, desde a década de 1990 são postulados pelos CFP, 

Conselhos Regionais de Psicologia (CRPs), ABRAPEE e Associação Brasileira de Ensino de 

Psicologia (ABEP) funções e papéis do profissional. Essas entidades têm contribuído para a 

luta política e reconhecimento da profissão como campo de atuação em trabalhos conjuntos 

com outras áreas e setores sociais; promovem encontros e congressos que reúnem psicólogos 

de todo o país, representados por grupos de discussão que oficializam e divulgam princípios 

norteadores para a profissão.  

No entanto, existe o problema da lacuna entre as críticas sobre a especialidade em 

psicologia escolar e a efetiva atuação prática por parte dos profissionais, consequente dessas 

críticas. Este problema pode ser exemplificado com a constatação de Marinho-Araujo e 

Almeida (2005a), que consideram que a defasagem entre a crítica e a atuação seja talvez por 

falta de referenciais técnicos que norteiem a profissão. Segundo as autoras: 
Durante algum tempo, a literatura apontava para aquilo que o psicólogo escolar não 
deveria fazer: qual não deveria ser seu perfil profissional. A crítica e o 
redirecionamento dos caminhos para uma atuação psicológica mais própria às 
demandas do contexto escolar não apontavam, entretanto, novas rotas que 
realçassem, nesse, ‘'processo identitário‘ a natureza dinâmica e histórica que 
caracteriza a maneira como cada um se torna profissional. (MARINHO-ARAUJO; 
ALMEIDA, 2005a, p. 246, grifo das autoras) 
 

Tendo em vista essa constatação, apresenta-se o mais recente documento "Referências 

Técnicas para Atuação de Psicólogas (os) na Educação Básica", publicado pelo Centro de 

Referências Técnicas em Psicologia e Políticas Públicas (CREPOP), em março de 2013, fruto 

de parceria entre o CFP, CRPs e ABRAPEE. Esse documento traz proposta de incentivo à 

articulação política por parte dos psicólogos escolares, organizando, reelaborando e 

fundamentando preceitos norteadores de ações profissionais.  
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Observa-se também a ênfase no princípio da emancipação humana como um dos 

objetivos importantes das ações referentes a psicólogos escolares. O documento traz a 

seguinte nota:  
Embora o texto apresente uma base filosófica e epistemológica com base em 
diversas teorias, o que se pretende marcar neste documento é a defesa de uma 
Psicologia comprometida com a emancipação humana e com um sistema 
educacional que promova e possibilite a todos o acesso ao conhecimento científico. 
(CFP/CREPOP, 2013, p. 25)  
 

Com premissas ético-políticas, o compromisso social e o trabalho coletivo 

emancipador são princípios fundamentais dos referenciais que devem nortear os papéis 

desempenhados pelos profissionais da psicologia no campo educacional escolar. 

Considerando-se essas perspectivas como alvos da função do psicólogo escolar, esta 

investigação questiona a presença de fatores emancipadores em sua experiência de vida e 

profissão para que possa efetivamente contribuir com a tarefa que lhe cabe. Quais serão os 

elementos reveladores de ações emancipadoras e emancipadas que se apresentam, por parte 

do profissional, e a que se deve a presença ou ausência desses elementos como fatores 

interrelacionados?  

 

 

1.4 O REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

A investigação que se apresenta fundamenta-se no referencial teórico do pensamento 

complexo em Edgar Morin, conforme anunciado. A tessitura, como pano de fundo, é 

simbolizada pela expressão "fio da meada", que compõe o título. 

Aproveita-se a concepção de tecido para o sentido original do termo complexo, do 

latim, complexus, aquilo que é tecido junto, cuja lógica se pauta em princípios de uma 

reflexão que abraça a diversidade, os opostos, as inúmeras incoerências e ambiguidades que 

compõem cada situação, de cada sujeito, em suas histórias de vida e profissão.  

Pensar de forma complexa exige que se compreenda o fenômeno humano como 

complexo. Para Morin (2011b, p. 88): "A compreensão do outro requer a consciência da 

complexidade humana. Assim, podemos buscar na literatura romanesca e no cinema a 

consciência de que não se deve reduzir o ser à menor parte dele próprio, nem mesmo ao pior 

fragmento de seu passado". Para tanto, o pensamento é norteado pelos princípios dialógico, 

recursivo e o hologramático. 
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O princípio dialógico traduz-se pela necessária união dos contrários. Em uma 

interdependência entre os diferentes, eventualmente opostos, este princípio se nutre das 

contradições que precisam subsistir em movimento constante de complementariedade. A 

infinitude deste movimento está repleta de instabilidade e de eterno porvir. Pensar 

dialogicamente é pensar recursivamente, porque os fenômenos, além de dialógicos - 

contraditórios, incertos - acontecem em uma dinâmica de movimentos recorrentes e 

recursivos: 
A explicação não pode mais ser um esquema racionalizador. A ordem, a desordem, a 
potencialidade organizadora, devem ser pensadas juntas, ao mesmo tempo, em seus 
caracteres antagônicos bem conhecidos e seus caracteres complementares bem 
desconhecidos. Esses termos se remetem um ao outro e formam uma espécie de 
circuito em movimento. (MORIN, 2008a, p. 65) 
 

O circuito em movimento a que se refere o autor diz respeito ao operador recursivo; 

toda ação gera reações, que por sua vez geram ações, e assim sucessivamente. Morin (2008a, 

p. 231) discorre sobre a noção de circuito como "a que é muito mais do que retroativa: ela é 

recursiva". (grifo do autor)  

O processo circuitário permite que o produto final de uma organização torne-se o 

primeiro elemento causador de novas ações. Quando o que está em jogo são perspectivas de 

transformações, como é o caso da atuação de psicólogos escolares, faz-se necessária a 

presença, no circuito estabelecido, do fator genésico, aquele que gera o novo.  

Para Morin (2008a, p. 345), é preciso que haja "reflexão crítica sobre o conhecimento 

e a ciência, se houver possibilidade de distanciamento crítico com relação à sociedade da qual 

se faz parte". Nesse contexto, em que a sociedade é a organização em questão, o circuito 

genésico é, nesta concepção, produtivo, porque gera movimento em um círculo virtuoso; caso 

contrário, estará automatizado, retroagindo sobre si mesmo, em cadência repetitiva. 

Depreende-se, com essa linha de raciocínio, que não por acaso muitas vezes a sensação de 

estagnação em contextos educacionais seja fruto da falta de reflexão crítica sobre a 

organização institucional, social.  

Como se percebe, a concepção de produção em Morin é relativa à ação criadora 

quando da tomada de consciência do conceito de máquina, ou organização ativa de um 

sistema, como será visto no quarto capítulo. No entanto, mesmo havendo o distanciamento 

crítico, segundo o pensamento dialógico, a sociedade é concomitantemente obstáculo e meio 

para o alcance da consciência.  



30 

 

 

O princípio hologramático, por sua vez, como operador do pensamento complexo 

associado aos demais, considera cada parte tão importante quanto o todo sistêmico que as 

compõe. Morin afirma: 
Um holograma é uma imagem em que cada ponto contém a quase totalidade da 
informação sobre o objeto representado. O princípio hologramático significa que 
não apenas a parte está num todo, mas que o todo está inscrito, de certa maneira, na 
parte. Assim, a célula contém a totalidade da informação genética, o que permite, em 
princípio, a clonagem; a sociedade, como um todo, pela cultura, está presente no 
espírito de cada indivíduo. (MORIN, 2007a, p. 302) 
 

Os sujeitos, mais especificamente os psicólogos escolares, são partes do todo 

institucional, que por sua vez é parte do todo social, o que representa, sob o referencial do 

pensamento complexo, uma configuração hologramática, em que se estabelecem relações 

interdependentes, dialógicas e recursivas. A sigularidade de cada sujeito é ímpar, porém está 

absolutamente vinculada a tais relações, o que afastaria, de saída, uma análise fragmentada.  

Os princípios norteadores do pensamento complexo fundamentarão a análise da 

atuação desses profissionais em sua prática cotidiana atual, com seus limites e perspectivas.  

Para se compreender as ações do cotidiano profissional sob a luz do pensamento 

complexo, conjugadas ao contexto institucional e social conforme preceitos oficiais atuais 

legitimados pela própria categoria, elas serão vistas como inter-relacionadas a outras áreas de 

conhecimento que compartilham espaços, realidades e objetivos comuns. Essa inter-relação 

tem sido uma tendência que resulta em trabalhos multidisciplinares, interdisciplinares ou 

transdisciplinares, respectivamente. 

Antes de entrar no mérito dos conceitos multi, inter ou transdisciplinares, vale resgatar 

o conceito de disciplina13. Almeida Filho (2007) aponta a origem do termo disciplina, do 

latim discipuli - discípulo seguidor do magister - mestre na Roma Antiga. Em seguida, o 

termo passa a designar aqueles que participam de uma mesma escola filosófica ou linha de 

pensamento. O termo disciplina tem inicialmente o significado de ação de aprender ou 

instruir-se, para então se referir a um tipo específico de ensino ou doutrina. No momento 

posterior passa a designar ensino-aprendizagem de forma geral, para então, desde o século 

XVI, com o advento das primeiras universidades, adquirir a designação de assunto ensinado 

de uma área particular do conhecimento, posteriormente denominada ciência. Disciplina passa 

                                                            
13 Contudo, os significados desse termo limitar-se-ão ao âmbito do conhecimento, que é o que interessa neste 
momento. 
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a equivaler a princípios e métodos norteadores de uma ciência específica e da ciência em 

geral, conforme dicionário histórico da língua francesa de Alain Rey. 

A multidisciplinariedade diz respeito à convivência de diversas disciplinas num 

mesmo espaço, sem que necessariamente se comuniquem; já a interdisciplinariedade exige 

comunicação e interação entre as diversas disciplinas que trabalham com temática comum, 

porém em relação hierárquica em que uma delas prepondera e coordena as demais. Já a 

transdisciplinariedade configura "a 'verdadeira' integração entre as disciplinas" (ALMEIDA 

FILHO, 2007, p. 49), porque é composta em relação horizontal, permitindo a criação de um 

campo teórico que acolhe as diferenças no todo em comum, em forma de rede, em que as 

interrelações se entrecruzam, como nos fios do tecido. 

A rede sistêmica da transdisciplinariedade é fruto do paradigma da complexidade que 

surge, conforme Almeida Filho (2007, p. 34), "desde a inauguração da perspectiva sistêmica" 

com os pensadores Wiener, von Bertallanfy, Prigogine, Thom, Boulding, Maturana, Simon, 

Atlan, Lorenz, Morin e outros. O pensamento complexo engloba o linear e a lógica formal, 

que por sua vez analisa o fenômeno em questão decompondo-o em partes isoladas, 

fragmentando-o. No intuito de abraçar as partes, integrando-as, a forma complexa de enxergá-

las vai além, agora não mais desintegrando-as em busca de análise, e sim integrando-as para 

totalizá-las em síntese. Afirma ainda o autor: 
Em minha opinião, o Paradigma C, produto da cultura e da história humanas como 
qualquer outra construção social, resulta de uma prática social-intelectual-
institucional chamada ciência, não sendo definível, em uma perspectiva 
essencialista, por sua maior ou menor aproximação a processos factuais de uma 
realidade absoluta. (ALMEIDA FILHO, 2007, p. 35) 
 

O paradigma, (paradigme) - modelo, padrão - conforme definição na língua 

portuguesa, - recebe a concepção semântica, porque dá sentido; lógica, porque realiza as 

operações lógicas, e ideológica porque propicia a organização de ideias.  

 

 

1.5 O CAMINHO A PERCORRER 

 

 

O segundo capítulo, "Psicologia, Ciência e Profissão - uma história recente", aponta 

raízes culturais brasileiras relacionadas à formação e profissão do psicólogo. Primeiramente 

discorre-se sobre as origens da ciência psicológica, seguida de um panorama histórico da 

psicologia em terras brasileiras. Esse panorama teve como intuito o de apontar raízes 
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doutrinárias comprometidas com tendências ideológicas de controle e ajustamento, 

atualmente alvos de crítica dos próprios profissionais da área. Seguem-se, no mesmo capítulo, 

estudos realizados nas últimas décadas sobre a atuação do psicólogo escolar. 

O terceiro capítulo, "Sujeito criador e criatura: emancipação e assujeitamento do 

psicólogo escolar", trata do espaço de atuação do psicólogo escolar como lugar de criação, a 

serviço dos processos educativos junto à coletividade. Ao se tratar das contradições do 

cotidiano, apresenta-se a noção de sujeito à luz do pensamento complexo em Edgar Morin.  

O quarto capítulo, "A atuação do psicólogo escolar: princípios e referências", traz 

mudanças curriculares para os cursos de graduação em psicologia e sua relação para a atuação 

no campo escolar e educacional. O capítulo é encerrado com a apresentação de documentos 

que representam princípios e principais referenciais técnicos para a atuação do psicólogo 

educacional, conforme o CFP, interligado com a atual tendência de inserção em políticas 

públicas. Esses documentos têm ganhado importância na medida em que fazem parte de 

questionamentos críticos nas últimas décadas por parte dos próprios psicólogos sobre os 

princípios que norteiam suas ações.  

O quinto capítulo, "Tecendo fios e falas", diz respeito às análises das entrevistas após 

a apresentação do procedimento da história oral, com técnica de entrevista aberta à escuta 

atenta do sujeito. Segundo Morin (2002), a escuta é centrada, intensiva e ressalta a 

importância do entrevistado. O espaço proporcionado pela entrevista em história oral permite 

o estabelecimento do fenômeno psicoafetivo, em que a comunicação vai além da informação, 

rumo à compreensão do sujeito que narra suas vivências e experiências. O caráter 

transformador em história oral está presente no processo da escuta para a compreensão dos 

sujeitos em seu processo de vida e experiência, que é a reflexão sobre o que vivencia, para 

novas possibilidades de criação. Ainda nessa parte introdutória do capítulo, são apresentadas 

as categorias de análise e os sujeitos que participaram do estudo. As demais partes que 

compõem o capítulo dizem respeito à análise de cada uma das entrevistas, seguidas da análise 

geral. 

 Por fim, o sexto capítulo como "Constatações" apresenta uma retomada da proposta do 

estudo investigativo e dos resultados alcançados, no intuito de apontar novos caminhos para 

futuras pesquisas na área. 
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2 PSICOLOGIA, CIÊNCIA E PROFISSÃO: UMA HISTÓRIA RECENTE 
 

 

A condição humana está marcada por duas grandes 
incertezas: a incerteza cognitiva e a incerteza 
histórica. (Morin) 

 

 

O nascimento da psicologia como ciência tem em suas raízes a subjetividade como 

objeto de estudo; inserida em determinada cultura, visa a uma compreensão simbólica de sua 

expressão.  

Compreender a história de uma ciência é como compreender a história de uma vida, 

em meio a outras histórias de vidas, tecidas nos meandros de condições e contextos diversos, 

cujos entrelaçamentos podem levar a diversos caminhos e possibilidades de apropriação. Cabe 

aqui ilustrar essa ideia com uma fala da apresentação dos organizadores da obra História da 

Psicologia - rumos e percursos - Jacó-Vilela, Ferreira e Portugal: 
Ao não assumirmos um modo supostamente neutro de ‘ fazer ciência‘  pretendemos 
ressaltar que a emergência, a constituição e a institucionalização da psicologia não 
decorre de um desenvolvimento linear, contínuo, necessário e neutro do 
conhecimento sobre o ser humano, mas implica opções, escolhas e oportunidades 
advindas de condições socioculturais, políticas, econômicas, bem como interesses 
partilhados por pequenos e grandes grupos. É assim que se faz a vida, é assim que se 
faz ciência. (JACÓ-VILELA; FERREIRA; PORTUGAL, 2011, p. 12) 
 

No entanto, a título de organização em uma linha do tempo, apresentam-se raízes da 

ciência psicológica, assim como suas origens brasileiras, para que, em seguida, sejam 

abordados, segundo a literatura especializada, estudos realizados sobre a atuação do psicólogo 

escolar nas últimas décadas. 

É possível considerar como fundamentos da psicologia suas tendências14 que, 

conforme Figueiredo (2012), são denominadas matrizes românticas e pós-românticas. As três 

grandes correntes psicológicas dizem respeito aos momentos do historicismo idiográfico, 

estruturalismo e fenomenologia. Apenas o historicismo idiográfico pode ser compreendido 

como pertencente à fase romântica; os outros dois subsequentes pertencem à fase pós-

romântica e ramificam tendências cientificistas da psicologia. 

                                                            
14 De acordo com o romantismo e a fase seguinte que tenta superá-lo. 
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O historicismo idiográfico está na fase romântica porque tenta compreender a 

experiência humana de forma imediata e individual. Acredita-se que esse tipo de interpretação 

se dá por meio de conhecimento em boa parte intuitivo. Segundo Figueiredo:  
[...] o historicismo idiográfico busca a captação da experiência tal como se constitui 
na vivência imediata do sujeito, com sua estrutura sui generis de significados e 
valores, irredutível a esquemas formais e generalizantes [...] porque somente as 
configurações únicas e peculiares do sujeito, à época ou à obra conferem sentido a 
cada um dos seus elementos e manifestações parciais. (FIGUEIREDO, 2012, p. 33)  
 

A corrente romântica sofreu críticas no sentido de não atender a demanda de 

interpretações satisfatoriamente científicas, já que faltava objetividade para a tarefa 

hermenêutica das ciências, que devem oferecer resultados partindo não da vivência do 

fenômeno estudado, mas de sua compreensão na reconstrução do sentido.  

Na fase pós-romântica considera-se que a incumbência da ciência psicológica é a de 

responder às críticas sofridas pela corrente romântica. Tendo como referência as ciências 

naturais, o pensamento psicológico serve-se do referencial positivista ao observar o fenômeno 

concreto em seu funcionamento segundo as leis orgânicas, tendo como base uma concepção 

linear e unidirecional de causalidade.  

Essa primeira tendência tem como método básico a observação de causas e efeitos 

determinados pela própria natureza orgânica. Nesse sentido é determinista, porque busca total 

previsibilidade do fenômeno observado e traduz a forma objetiva e mecânica de expressão do 

objeto de estudo, por isso mecanicista e segmentada. A visão cientificista divide o objeto em 

partes, muitas vezes de forma descontextualizada, e, ao fragmentá-lo, pode ser considerada 

uma tendência, além de mecanicista, atomicista.  

A concepção cientificista que mecaniza e atomiza o objeto estudado, também o reduz 

quando o fragmenta, implantando-se lacunas que dificultam uma compreensão 

contextualizada sobre ele.  

A consequência da redução do sujeito como objeto submetido a causas ambientais ou 

orgânicas pela matriz mecanicista e atomicista é deixar de lado sua dimensão ética, assim 

como sua responsabilidade de ação e transformação como sujeito inserido em sua realidade. 

Figueiredo (2012) aponta o paradoxo da busca incessante de se estabelecer, para a 

ciência psicológica, o status de verdadeira ciência, desde que tem conquistado o mérito 

científico. Ao mesmo tempo em que há a necessidade de se sublinhar a diversidade da 

psicologia como ciência, há igualmente a necessidade de desvelamento do terreno que 

fundamenta os saberes, confrontando-os em suas divergências. 
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A difícil identidade da psicologia científica é ressaltada por Figueiredo (2012, p. 20) 

ao se referir sobre sua origem nas tentativas de fundamentação de outras ciências: " [...] fica 

destinada a não encontrar jamais seus próprios fundamentos [...] igualmente destinada a 

sobreviver, sem segurança nem confiança, tentando precariamente ocupar o espaço que a 

configuração do saber lhe assegurou".  

Acresce-se a isso a questão, também apontada pelo autor, da existência de seu próprio 

objeto, a vida subjetiva: "[...] as hipóteses não deixam intactos seus objetos, senão que 

contribuem para modelá-los e condicioná-los". (FIGUEIREDO, 2012, p. 20) 

Outras tantas dificuldades relativas à cientificidade da psicologia são também 

apontadas, tal como a cisão do indivíduo: "De um lado o indivíduo para si, irredutível; de 

outro, o indivíduo para o outro, um suporte de papéis sociais predefinidos. Um, objeto de uma 

psicologia que não é ciência; outro, objeto de uma ciência que não chega a ser psicologia". 

(FIGUEIREDO, 2012, p. 22) 

Considera-se que esses paradoxos, que aparentemente podem ser considerados como 

meras dificuldades para a identificação da ciência, são representações da presença da relação 

dialógica relativa ao tema. Figueiredo (2012, p. 23) aponta contradições e ambiguidades dos 

próprios saberes enraizados sobre o indivíduo na cultura ocidental contemporânea. Segundo o 

autor, "[...] a ciência psicológica tenta-se constituir, sendo obrigada a, simultaneamente, 

reconhecer e desconhecer seu objeto". Se deixar de reconhecê-lo, corre o risco de não se 

legitimar como ciência independente e se transformar numa espécie de apêndice da medicina, 

pedagogia ou administração; se o reconhecer, corre o risco de não se legitimar como ciência, 

já que deixa de se submeter à predição e leis gerais exigidas pela metodologia científica. 

O item a seguir tratará das raízes da atuação da ciência psicológica no Brasil, 

relacionadas à área educacional.  

 

 

2.1 RAÍZES DA ATUAÇÃO DA PSICOLOGIA NA EDUCAÇÃO 

 

 

A historiografia da ciência psicológica não se dá como mera figuração no conjunto 

da pesquisa, mas como instrumento necessário a novas reflexões que trarão elementos à 

construção da sua continuidade histórica.  
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Patto (2009, p. 29) anuncia o número cada vez maior, na atualidade, de estudos 

historiográficos em uma visão crítica, a qual define como aquela que leva em conta "as 

determinações político-sociais da constituição da Psicologia, em sua relação com a 

Pedagogia, nas sociedades industriais capitalistas". Para tanto, a autora considera que o 

questionamento que deverá fundamentar a historiografia crítica é aquele que indaga "qual 

o lugar ocupado pelo conhecimento produzido pela Psicologia científica nas relações de 

poder que vigoram numa sociedade dividida em classes?" e  afirma: 
Impossível pensar o futuro da Psicologia sem conhecer sua instituição num lugar 
e num tempo social e politicamente determinados. E quando falo em ‘ política‘ 
não estou obviamente me referindo a doutrinas político-partidárias, mas à 
dimensão das relações de poder em vigor em sociedades concretas, das quais as 
teorias e as práticas fazem parte, seja para reafirmar essas relações, seja para 
contestá-las. (PATTO, 2009, p. 30 grifo da autora) 
 

A ideologia das relações de poder presentes na origem da atuação da psicologia no 

Brasil, apontadas por Patto (2009), faz com que seja ressaltada a importância de se 

compreender o teor educacional da psicologia em sua história presente, passada e futura. 

Estudos como os de Antunes (2011) e Massimi (2011a) descrevem a 

peridiodização histórica das relações entre psicologia e educação no Brasil: pré-

institucional (ou período colonial), institucional (século XIX), autonomização (1890-

1930), também conhecido como o da primeira república, consolidação (1930-1962) e 

profissionalização (1962 em diante). Segundo as autoras, é possível que se considere que 

atualmente a psicologia vive um novo momento histórico, marcado pela amplitude de suas 

ações e por compromisso social, em resposta à dominação das ações jesuíticas sobre os 

nativos brasileiros. Essas ações tinham como princípios pedagógicos e psicológicos a 

missão empreendedora de criar escolas para a construção de “um homem novo e uma nova 

sociedade na Terra de Santa Cruz” (MASSIMI, 2011a, p. 76), sob influência aristotélico-

tomista.  

Para a compreensão dos primórdios das ideias psicológicas que se instalaram no 

Brasil, Massimi (2011a) retrata um contexto em que há: 
[...] a ênfase no conhecimento de si mesmo (através do discernimento dos 
espíritos) e no diálogo interpessoal visando à compreensão da dinâmica interior 
(através da direção espiritual) é uma das dimensões principais da espiritualidade 
da Companhia e de sua formação. Revela uma atenção toda moderna para com o 
cuidado de si mesmo. (MASSIMI, 2011a, p. 76 grifos da autora) 
 

Ao se estudar as intenções das missões jesuíticas voltadas à formação dos 

indivíduos para que fossem direcionados espiritualmente, é ressaltada a importância da 

compreensão das raízes da atuação da psicologia educacional, de cunho pedagógico e 
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psicológico - ensino e formação de subjetividades - imbuídas de preceitos doutrinários, 

portanto de dominação psicológica e moral. 

A literatura moral e a oratória sagrada dos jesuítas tinha como base uma teoria 

sobre os fenômenos humanos tais como as paixões. O intuito era de se chegar à ciência do 

controle dessas paixões - "[...] emoções tais como o medo, o amor, a tristeza [...]" 

(MASSIMI, 2011a, p. 77), temas recorrentes na literatura utilizada. Conforme a autora,  
Na visão dos pregadores, o verdadeiro conhecimento psicológico brota não de 
uma autonomização do campo psicológico, mas, pelo contrário, de uma 
consideração do ponto de vista de uma ordem superior da experiência humana, 
que é a ordem do espiritual. Para atingir tal perspectiva é preciso ‘sair‘ 
distanciar-se do que de imediato aparece como o ser do homem. (MASSIMI, 
2011a, p. 78) 
 

Crenças, na época, advindas do Humanismo e do Renascimento, sustentavam a 

ênfase na possibilidade de se formar o ser humano por procedimentos educativos, para que 

se concretizasse a missão da Companhia, que "[...] através da educação, tornará viável a 

transformação do homem, da cultura e da sociedade [...]". (MASSIMI, 2011a, p. 79)  

O conhecimento científico distanciado da realidade brasileira tem suas raízes no 

período entre o século XVII e o início do século XIX, quando ainda se proibia a criação 

da universidade no território nacional, que seria criada apenas em 1832. 

Para que fossem superadas as matrizes teóricas luzitanas, outros fundamentos 

tomariam lugar para dar sustentação necessária à transformação sócio-cultural, tais como 

a antropologia filosófica mecanicista15 de Julien Offrey de La Mettrie (1709-1751) e o 

positivismo16. Nesse sentido, o estabelecimento do saber científico, como parte da 

realidade brasileira, faz com que se substitua o conceito de "alma", próprio da tradição 

aristotélico-tomista do período colonial, pelo de "eu" ou "espírito" determinado pela 

psicologia filosófica do século XIX. Conforme Massimi (2011b, p. 163): "[...] pois o ‘eu‘ 

assim entendido não é mais uma categoria ontológica (essência) e sim um dado 

fenomênico, passível de conhecimento científico da mesma forma que os fatos naturais". 

Apresentam-se, nesse momento histórico, esboços para a contrução da psicologia como 

ciência, já que o "eu" começa a ser considerado como objeto de investigação científica.  

                                                            
15 Cf. Massimi (2011b, p. 159), ao se referir à teoria mecanicista cartesiana do animal-máquina, o que se faz 
descartar "[...] o tradicional conceito de alma humana [...]". 
16 Cf. Patto (1984, p. 89), quando se remete a Ribot para a definição da visão positivista: quando a psicologia se 
detem em dados externos - observáveis e mensuráveis - externos à consciência. Esta visão considera os fatos 
psíquicos como meros "epifenômenos de modificações orgânicas". 
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Gradualmente, o pensamento psicológico foi sendo delineado, conforme Antunes 

(2007), dentro de outras áreas de conhecimento, em especial na medicina e na educação, 

atendendo a necessidades teórico-práticas que dessem respaldo às mudanças sofridas pela 

nação, em especial à institucionalização que começa dar corpo ao processo de 

urbanização. 

A fundação das faculdades de medicina da Bahia e Rio de Janeiro em 1832 

contribui em boa parte para o processo de desenvolvimento do conhecimento psicológico 

científico que se anunciaria daí em diante para aflorar na transição para o século seguinte. 

Diversas teses defendidas por médicos da época inspiram ideias higienistas, sugerindo 

saneamento físico e moral como função das normas escolares.17 Aos médicos, era 

atribuído o papel de artífices da higiene social. Segundo Massimi (2011b), nessa época 

particularmente, a medicina forense e a psiquiatria "[...] abordam problemáticas de 

natureza psicológica [...]", destacando-se a terapia moral: 
[...] com este rótulo atribui-se ao médico a tarefa de cuidar do estado físico e 
também moral do ser humano, pois afirma-se a ciência médica como capaz de 
conhecimento pleno do homem, vindo assim a assumir uma tarefa que 
tradicionalmente cabia à filosofia e à teologia. (MASSIMI, 2011b, p. 165) 
 

A introdução do positivismo no país acontece com a colaboração do brasileiro Luís 

Pereira Barreto, cuja formação filosófica ocorrera na Bélgica, que, ao regressar ao Brasil, 

produziu artigos e obras que defendiam a fisiologia mental. 

O ensino da psicologia aparece, durante o século XIX, ainda apenas como parte de 

algumas disciplinas como filosofia, pedagogia, teologia moral, direito, medicina, inseridas 

em diversos currículos. Mas, segundo Antunes (2011), já surgem disciplinas denominadas 

psicologia na última década do século XIX. A autora afirma ainda a existência, em 1892, 

do projeto de lei elaborado por Paulo Egídio que trazia a proposta, para o Congresso 

Legislativo da Província de São Paulo, da criação da cadeira de Psicologia e Pedagogia 

para o curso de magistério. A filosofia estudava fenômenos de natureza psicológica 

relacionados à educação e apresentava como referências John Locke, Jean-Jacques 

Rousseau, Johann H. Pestalozzi, Johann F. Herbart e Herbert Spencer. Antunes (2011, p. 

17) lembra as questões pedagógicas que tratavam "da educação das faculdades psíquicas, 

como a inteligência, as sensações e a vontade; da aprendizagem; do uso de recompensas e 

                                                            
17 Cf. exemplos de títulos e autores sugeridos por Antunes (2007, p. 26 e 27; 2011, p. 16). 
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castigos, e do desenvolvimento psicológico", temas já considerados anteriormente pelo 

período colonial. 

No final do século XIX inaugura-se o período da autononomização da psicologia 

no Brasil. Em 1898 é criado o Hospital de Juqueri em São Paulo por Francisco Franco da 

Rocha, um dos representantes da influência psicanalítica nos estudos psicológicos. Nesse 

mesmo espaço, seu sucessor, Antonio Carlos Pacheco e Silva, instala laboratórios 

especializados para o tratamento de doenças mentais. 

Ainda tomando como base os estudos de Massimi (2007b), têm-se vários exemplos 

de empreendimentos para o tratamento da saúde, com procedimentos teórico-práticos de 

cunho psicológico, se bem que a psicologia da época ainda não se configurava como 

disciplina autônoma. Em São Paulo o médico cearese Domingos José Nogueira Jaguaribe 

cria, no início do século, o Instituto Psycho-Physiologico voltado ao tratamento do 

alcoolismo; em 1909, Clemente Quaglio funda o Gabinete de Psicologia Experimental 

junto à Escola Rangel Pestana no município de Amparo do Estado de São Paulo. Em 1912 

Ugo Pizzoli, médico e pedagogo italiano, cria o Laboratório de Psicologia Experimental, 

ligada à escola normal do município de São Paulo. O Instituto de Higiene, outro centro 

importante de pesquisas psicológicas, é fundado em 1926. 

O enraizamento sociopolítico da psicologia em sua relação com a pedagogia 

contextualizado por Patto (2009) é referente ao período da Primeira República no Brasil. 

A autora ressalta o surgimento das ciências auxiliares da educação escolar - a Biologia e a 

Psicologia - com a função de formar cidadãos exemplares pautados no conceito de 

normalidade cultuado por médicos e educadores. Segundo a autora, "Normal é quem 

trabalha e obedece. Normal é quem não protesta, não reivindica e colabora com a ordem 

estabelecida. Tudo que se afaste disso é rotulado como patologia". (PATTO, 2009, p. 32, 

grifo da autora) 

Em 1984 apontam-se referências europeias importantes como Alfred Binet e 

Francis Galton (do laboratório de psicometria do University College de Londres, em 

1884) para o pensamento fundante da psicologia "[...] às finalidades de orientação e 

seleção escolar e profissional, por meio do estudo e da mensuração das faculdades mentais 

[...]". (PATTO, 2009, p. 96) 

O primeiro laboratório de psicologia no Brasil foi criado em 1890, no centro de 

produção de conhecimento para a inovação educacional, dirigido por Manoel Bomfim por 

quinze anos, e inspirado pelo projeto de Binet em Paris. A concepção psicológica do 
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pensamento de Bomfim não encontrou lugar de reconhecimento nessa época, mas 

significou uma antecipação de concepções atuais pertinentes à psicologia sócio-histórica 

(ANTUNES, 2011). 

Diversas reformas estaduais de ensino fundamentadas nos princípios escolares da 

década de 1920, contando com os pioneiros Lourenço Filho e Isaías Alves, trouxeram a 

psicologia junto à pedagogia da escola nova que visava procedimentos teórico-práticos 

relacionados ao desenvolvimento infantil, relação professor-aluno e aprendizagem.  

O ensino da psicologia esteve incluído nas escolas normais após a década de 1930, 

dando sustentação para a criação da psicologia como disciplina dos cursos superiores de 

Filosofia e Pedagogia das Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras.  

Encontram-se ainda em Antunes (2011) referências a outras contribuições para o 

processo de construção da psicologia educacional brasileira. Dentre elas, as de Helena 

Antipoff, que dirigiu a Escola de Aperfeiçoamento de Professores de Belo Horizonte, 

fundou a Sociedade Pestalozzi no Brasil e criou o trabalho pioneiro voltado a crianças 

superdotadas, entre outras ações. Em seus escritos, Antipoff faz críticas, já na década de 

1930, a interpretações de testes psicológicos distanciados do contexto sócio-econômico 

brasileiro.  

Catedráticos da Universidade de São Paulo, os primeiros da psicologia no país, 

como Sampaio Dória, Lourenço Filho e Noemi Silveira, criaram diversas pesquisas 

ligadas à psicologia educacional no laboratório criado em 1914. Antunes (2011) ressalta 

que, em meio à conjuntura da política liberal do país, os alicerces da ciência psicológica 

não se deram de forma homogênea, podendo-se considerar Bomfim, Pernambucano e 

Antipoff como protagonistas de movimentos diferenciados, compromissados com metas 

de cunho democrático.18  

Instaura-se o período da consolidação da psicologia entre 1930 até 1962, quando se 

estabelece sua profissionalização. A consolidação diz respeito à construção teórica e 

prática do terreno que fertilizaria ações profissionais mais adiante, ampliando-se o campo 

de ação do berço educacional para as áreas clínica e organizacional. Estas, por sua vez, 

apresentavam demandas originadas do âmbito educacional. 

                                                            
18  Para o conjunto de acontecimentos e contribuições significativas no período da autonomização da 
psicologia é possível consultar em Antunes (2007) a Cronologia dos fatos mais significativos para a 
História da Psicologia no Brasil - 1890/1930 (p. 121). 
 



41 

 

 

A psicologia, além de se configurar como disciplina dos cursos de pedagogia e dos 

cursos normais, consistia em fundamento metodológico em escolas modelo de São Paulo 

(tais como a Experimental da Lapa e a de Aplicação da Universidade de São Paulo). Uma 

das críticas ao uso do saber psicológico na educação é o que se considera como 

psicologismo. Este conceito exprime uma tendência por parte das escolas de, algumas 

vezes, passar a reduzir fenômenos do processo de escolarização a fenômenos psicológicos 

individuais, focando no indivíduo a causa dos problemas cognitivos, emocionais ou 

familiares.  

O novo período que se instaura na história da psicologia é o da profissionalização, 

que tem início em 1962, ano marcado pela regulamentação da profissão de psicólogo pela 

lei 4119, de 27 de agosto de 1962. Os primeiros profissionais psicólogos reconhecidos são 

oriundos de outras áreas, principalmente da pedagogia, com comprovada experiência de 

atuação na área e foram eles os primeiros professores dos cursos de psicologia. Em São 

Paulo, a primeira turma de psicologia ingressa em 1958 na Universidade de São Paulo, e 

conclui a graduação no ano da regulamentação da profissão.  

Os campos de atuação tradicionais da psicologia concentram-se na educação, 

trabalho e clínica, e, nos cursos de graduação, apesar das suas origens educacionais, os 

interesses voltam-se, em sua maioria, para a clínica. Ao longo dos anos, principalmente no 

decorrer dos anos 1970, são evidenciadas críticas ao psicologismo nas escolas e à atuação 

de psicólogos no espaço escolar numa perspectiva clínica. Percebe-se a evidência, já 

desde essa época, do que seria inadequado com relação a ações por parte de psicólogos 

escolares, ao mesmo tempo em que interrogações e lacunas sobre o que então seria 

adequado e próprio dos psicólogos escolares.  

Segundo Marinho-Araujo e Almeida (2005b), a década de 1970 foi marcada por 

questionamentos para redefinir referenciais teóricos para a atuação profissional, ao mesmo 

tempo que não havia correspondência quando se tratava do mercado de trabalho. 

Durante os anos de 1980 o momento político é de abertura para reorganização 

social, pautado em lutas populares. É quando os psicólogos começam a se fortalecer 

enquanto categoria, engajando-se nos sindicatos e conselhos regionais e federal. Sua 

participação se dá em discussões, congressos e publicações que buscam novos olhares 

para novos rumos da profissão. Anuncia-se o início de uma efervecência no sentido de se 

abrir brechas para reflexões inovadoras do final do milênio.  
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Ferreri refere-se ao papel que os conselhos tomaram para si atualmente, na história 

recente da psicologia: 
O que os psicólogos têm de forma bem particular em sua história profissional 
recente é que essas entidades passaram para um lugar de ponta no processo de 
mudança da postura política dessa categoria, principalmente na última década. 
Nesse sentido, os Conselhos de Psicologia se tornaram não apenas a voz 
institucional da profissão em seu anseio de se reconfigurar politicamente na 
sociedade, mas vieram a criar, em seu modo de funcionamento mais atual, um 
espaço privilegiado para as manifestações políticas dos psicólogos, 
especialmente quando eles participam dos chamados Congressos Nacionais de 
Psicologia. (FERRERI, 2011, p. 27) 
 

Patto (1984) apresenta análise crítica contundente ao modelo hegemônico 

brasileiro de utilização de procedimentos educacionais a favor da ideologia. Entra em 

questão a crítica da autora quanto à tendência a se considerar a definição do papel do 

psicólogo escolar como especialista educacional, entendido como aquele que é 

predominantemente voltado para o ensino-aprendizagem, utilizando-se a psicologia da 

aprendizagem (grifo da autora). Ela critica a explicação de que a restrição advinda da 

especialização profissional acontece em prol do melhor aprendizado e do melhor 

comportamento.  

Durante os anos de 1990 diversos autores, dentre eles Marinho-Araujo e Almeida 

(2003, 2005a, 2005b), Khouri (1992), Leite (1992) e Meira (2000) afirmam que a 

continuidade das reflexões para a criação de novas formas de atuação não impediram, no 

entanto, que permanecessem teorias e práticas tradicionais de uma psicologia original 

arraigada à visão liberal, positivista e idealista.  

Figueiredo (2011, p. 10), ao prefaciar Jacó-Vilela, Ferreira e Portugal, afirma: "não há 

uma história da psicologia, mas é indispensável que se apresente ao psicólogo em formação a 

dimensão histórica dessa área de saberes sem reduzir sua complexa e intrincada tessitura".  

Com relação à formação em psicologia, Souza (2012, p. 7), discorre sobre a 

etimologia do termo formação: "dar forma a algo", "formatar algo ou alguém" e "até mesmo 

constituir algo". Ela constata a possibilidade da existência de diversos sentidos. Pode-se 

considerar que a formação como significado de formatar algo ou alguém, ou dar forma, seria 

atribuir-lhe o formato definitivo.  

Analogamente poder-se-ia pensar no procedimento de enformar um bolo para assar em 

determinada forma que o deixasse pronto. Já o significado de constituição de algo abriria 

possibilidades para dar a base, o alicerce, para que se possa (trans)formar, ou dinamizar a 
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forma original. Faz-se necessário que se abram brechas para sua transcendência, se houver 

questionamentos de caráter ético-político, pertinentes ao processo formativo tais como: 
[...] que psicólogo (a) queremos formar? Com que concepções de ser humano e de 
sociedade? Quais os princípios que consideramos éticos para esta formação? Que 
conteúdos são fundamentais para uma atuação coerente, crítica e eticamente 
referenciada? Como articular o conhecimento psicológico com as demandas sociais 
e as necessidades humanas na perspectiva dos direitos humanos e sociais? A 
Psicologia, como ciência e profissão, deve estar a serviço de quê? De quem? O que 
se espera do(a) psicólogo(a)? no conjunto das contradições, das desigualdades 
sociais, humanas e institucionais? Podemos intervir nos espaços sociais levando o 
saber da Psicologia e sua prática? Devemos intervir? Quando? Em que 
circunstâncias? (SOUZA, 2012, p. 8) 
 

Esses questionamentos fazem-se presentes nos dias atuais por parte das entidades de 

classe dos psicólogos, sobre os quais se discorre no quarto capítulo. 

A seguir, são levantados diversos estudos recentes da literatura especializada, que 

além de denunciar algumas concepções teórico-metodológicas das décadas iniciais sobre a 

atuação da psicologia escolar, anunciam a busca de novas, como se apontam a seguir, nos 

itens referentes a estudos acadêmicos e outras publicações sobre o tema. 

 

 

2.2 ESTUDOS REALIZADOS SOBRE A ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO ESCOLAR NAS 

ÚLTIMAS DÉCADAS 

 

 

A revisão da literatura especializada aponta para a inexistência de estudos sobre a 

atuação do psicólogo escolar, diretamente relacionados aos princípios de referenciais técnicos 

oficiais que norteiam papéis e funções referentes à profissão, assim como não foram 

encontrados estudos, sobre o tema, referenciados no pensamento complexo. 

O levantamento realizado demonstra a existência de uma grande maioria de trabalhos 

pautada em perspectivas sócio-histórica e histórico-cultural. Essas perspectivas têm centrado 

esforços importantes no sentido de denunciar19 concepções naturalizantes por parte da 

psicologia escolar, que dicotomizam sujeito e sociedade, assim como teoria e prática. As 

leituras que se beneficiam dessas concepções têm contribuído para que a própria psicologia 

elabore uma autocrítica sobre leituras reducionistas e descontextualizadas sobre os sujeitos 

alvos de sua intervenção prática no cotidiano escolar, além de fundamentar os referenciais 
                                                            
19 Emprego dos termos denúncia e anúncio sob influência do pensamento freiniano.  
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norteadores da profissão na busca de diálogo com questões de diversos contextos sociais e 

políticos.  

O presente estudo abraça as concepções sociais críticas construídas ao longo das 

últimas décadas, com raízes no materialismo histórico dialético, uma das influências da 

epistemologia de Edgar Morin. Conforme estudado, valorizam-se, sob a ótica do pensamento 

complexo, questionamentos sobre visões fragmentadas que se apresentam deterministas e 

descontextualizadas, acompanhadas de contradições, as quais, sob esta concepção 

epistemológica, são consideradas elementos mobilizadores rumo à criação contínua de novas 

formas de ver e viver a vida.  

Assim, segundo essa abordagem, as questões que são criticadas e são incômodos para 

o avanço da ciência, representam o alimento para a máquina que move o novo; se esses 

incômodos incomodam, são mobilizadores para que não haja acomodação. Além do que, sob 

o ponto de vista da lógica da complexidade, a subjetividade humana, alvo da psicologia, é 

uma unidade complexa organizada em jogo de ordem/desordem.  

As interações diversas, que configuram cada ser vivo e os seres vivos entre si e com o 

ambiente, são de ordem genética, celular, biológica, passando pela antropológica, ecológica, 

social, até a planetária e intergalática, na inter-relação de átomos e moléculas. A questão de 

ordem psicológica perpassa por todas elas. O sujeito é visto como uma unidade complexa, 

segundo Morin (2008a, p. 182): "unitas multiplex: a unidade de, na diversidade" (grifo do 

autor); é único, indivisível, mas composto de diversidade e interdependente da diversidade do 

meio em que vive.  

Pela importância dos estudos que já contemplam críticas sobre as atuações e visões 

fragmentadas da psicologia como ciência limitada às ciências naturais, apresenta-se a seguir a 

literatura específica nesta direção. Primeiramente, as acadêmicas, que resultaram em defesas 

de teses, seguindo-se a ordem cronológica das últimas décadas, cada qual com tendências que 

se evidenciam pelo momento histórico. Seguem-se, após o panorama de estudos acadêmicos, 

revisão bibliográfica geral, artigos científicos e capítulos da literatura especializada, no item 

"Outras Publicações" sobre o tema que se propõe estudar, a atuação dos psicólogos escolares.  
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2.2.1 Levantamento acadêmico 

 

 

Sintetizando as tendências das últimas décadas, que serão mencionadas a cada bloco 

de estudos acadêmicos ao longo do tempo, há críticas às concepções de patologização e 

naturalização, na busca da identidade do psicólogo, ressaltadas na segunda metade da década 

de 1970 e em sua transição para 1980, que permanecem ao longo das décadas, até os dias 

atuais. A década de 1980 é marcada pela busca da definição da psicologia escolar, em meio à 

abertura de espaço político social e da psicologia, com a criação dos Conselhos; a década de 

1990 marca a procura pela identidade política da profissão com novas reflexões críticas sobre 

concepções e práticas liberalistas e positivistas; a década de 2000 com ênfase na formação, 

critica a dicotomia entre teoria e prática e visa o compromisso social, e por fim, 2010, com 

maior ênfase aos questionamentos ético-políticos voltados à emancipação humana e 

interligados à ciência e profissão do psicólogo. O quadro abaixo explicita tais tendências: 

 

 
Fonte: elaboração própria. 
O ítem pesquisadores refere-se, de 1980 em diante, a teses de doutoramento e em 2010, à de livre docência, que inaugura a 
década. 
 
 

O estudo de Castello Branco (1988), sob o título "Psicologia para que? A psicologia 

ensinada e a psicologia praticada (subsídios para a compreensão do papel do professor)", 

aponta a crítica ao modelo médico positivista da ciência psicológica. A autora já questiona a 

distância entre teoria e prática, questionamento que irá se evidenciar nos anos 2000.  
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A importância de considerações fundamentadas na lógica do pensamento complexo, 

sobre essa problemática, é a existência de leituras fragmentadas sobre o humano e seu 

universo. É possível observar que cada década apresenta peculiaridades quando à atuação do 

psicólogo escolar, mas problemas específicos de dado momento histórico não se dizimam 

automaticamente. Percebe-se que até os dias atuais a psicologia no campo escolar continua 

enfrentando antigos problemas como aqueles originados nas primeiras décadas do advento da 

profissionalização no Brasil, como a busca pela identidade profissional e a visão crítica com 

relação à patologização. 

Ao longo da década de 1990 são crescentes as críticas sobre concepções que 

fragmentam teoria e prática no que se refere à formação do psicólogo, a qual precisa ser 

revista, tendo em vista necessidades sociais, assim como visões críticas sobre atuações de 

psicólogos escolares de forma individualizante, descompromissada com as relações sociais 

que se apresentam no processo de escolarização. Apesar disso, essa década está ainda repleta 

de práticas tradicionais positivistas, conforme se observou em estudos citados como o de 

Marinho-Araujo (2003).  

Neves et al. (2002) analisaram trabalhos publicados em anais de quatro congressos 

nacionais de psicologia escolar promovidos pela ABRAPEE entre os anos de 1991 e 1998. 

Foram analisadas três categorias: reflexões teóricas, relatos de experiência e relatos de 

pesquisa.  

Quanto às reflexões teóricas, ressalta-se a desarticulação da intervenção condizente 

com a realidade brasileira, predominando os modelos de intervenção curativa. A concepção 

sobre a atuação do psicólogo escolar apresenta-se dividida, não há consenso a respeito. Com 

relação aos relatos de experiência, expressam-se, em meio à diversidade prático-metodológica 

na formação, o resultado de 23,52% de experiências de atuação institucional e preventiva; 

45,83% demonstram intervenções não centradas exclusivamente no aluno. Os relatos de 

pesquisa sobre a atuação profissional demonstram que a grande maioria aponta dificuldades e 

falta de competência dos psicólogos escolares para o exercício da profissão.  

Observa-se, na conclusão do estudo mencionado, que a identidade profissional do 

psicólogo escolar não está consolidada, e que sua formação não propicia subsídios 

satisfatórios das práticas psicológicas no contexto escolar. Constata-se uma dificuldade em se 

chegar à síntese integradora que abrace a diversidade complexa. Essa dificuldade, analisada 

sob o ponto de vista do pensamento complexo, contém a contradição necessária: ao mesmo 
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tempo que é dificuldade é também oportunidade, porque tem a função criadora de propiciar a 

busca pela integração. 

Yazle (1990) em “A formação do psicólogo escolar no estado de São Paulo: subsídios 

para uma ação necessária”, discute os resultados da coleta de dados documentais de cursos de 

psicologia e de questionários de alunos graduandos sobre suas perspectivas de atuação na 

área, concluindo que tanto a formação quanto as respostas dos alunos vão ao encontro de 

soluções individualizantes dentro de um modelo médico de atuação. A questão não está 

resolvida, e o movimento de busca continua. 

Correa (1995), em "O Psicólogo Escolar de hoje... o fracasso escolar de sempre...", 

discute a produção do fracasso escolar pela conjuntura política e pedagógica, criticando sua 

existência como problema-demanda para o psicólogo; estuda a visão de pais, professores e 

alunos e estuda a formação, atuação e produção acadêmica do psicólogo escolar. A autora 

denuncia lacunas culturais, acadêmicas, institucionais, de uma cultura voltada para determinar 

o fracasso como causa eminentemente individual. 

O distanciamento entre teoria e prática como problemática apontada pelos estudos 

mais recentes já é objeto de investigação em Gomes (1995), ao estudar a "Atuação do 

Psicólogo Escolar: teoria, prática e compromisso social", que analisa a atuação desse 

profissional. Os resultados apontam para um distanciamento entre teoria e prática; no plano 

teórico, há rompimento com formas conservadoras de atuação, porém, na prática, faltam 

subsídios para lidar com a dinâmica escolar.  

Witter (1996) analisa em "Psicologia Escolar: produção científica, formação e 

atuação", a produção científica em periódicos nacionais e estrangeiros no período de 1990 a 

1994, e constata a significativa incidência de estudos na área da psicologia clínica, mesmo 

nesse período, passados mais de dez anos da fase de questionamentos contundentes sobre a 

restrição clínica a que a ciência psicológica vinha se propondo a fazer. No levantamento 

realizado surgiram mais temas sobre a atuação do que a formação do psicólogo escolar, ainda 

com resquícios de maior interesse na especialidade clínica. 

Castanho (1996) estuda um aspecto marcante da década de 1990, que é o processo de 

construção da identidade do psicólogo como categoria, uma necessidade emergente frente às 

transformações político-governamentais efetivadas na gestão administrativa municipal de São 

Paulo, entre 1989 e 1992. Seu estudo, intitulado "Da Educação para a Saúde: o processo de 

construção da identidade do psicólogo", verifica como a transferência de psicólogas do 

Departamento de Saúde Escolar da Secretaria Municipal da Educação para a Secretaria da 
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Saúde do Município de São Paulo - DSE, repercutiu em suas concepções e ações no 

atendimento de dificuldades de aprendizagem de crianças do 1º grau encaminhadas às 

Unidades Básicas de Saúde - UBS. A autora, tendo como pressuposto que a transferência das 

psicólogas para as UBS pudesse propiciar superação de um modelo de atuação psicológica 

individualizante e estigmatizador, teve como objetivo verificar a repercussão entre os próprios 

profissionais sobre essa mudança. Seria possível que compreendessem seu papel no novo 

momento histórico que se apresentava? Haveria um posicionamento, decorrente do que a 

autora denominou autonomia, por parte dos psicólogos, para romper com o modelo 

tradicional de psicologia? Observa-se que o estudo, ocorrido há quase 20 anos, já apontava 

críticas ao pensamento linear arraigado à cultura e presente na postura dos profissionais da 

psicologia quando demonstravam enxergar os fenômenos referentes às queixas escolares 

como produtos de causa-efeito. A multideterminação das dificuldades de aprendizagem como 

fenômeno complexo era, mais que atualmente, muito difícil de ser considerada.  

Souza (1996), ao estudar "A queixa escolar e a formação do psicólogo" analisa as 

concepções e ações que subsidiam os atendimentos à queixa escolar. Em entrevistas com 

professores e análise documental de prontuários de clínicas-escola de quatro cursos de 

psicologia, a autora constata, nos resultados da coleta de dados, a predominância da ênfase 

clínica, descontextualizada do contexto escolar e chama a atenção sobre o ajuste do sujeito 

como demanda para o papel do psicólogo, individualizando-se os fenômenos/casos estudados. 

Os resultados do estudo, quando apontavam para a predominância de atendimentos 

psicológicos nas queixas escolares enfatizando-se problemas de aprendizagem individual, 

foram submetidos à leitura crítica da autora que questionou se estes tipos de problemas não 

estariam tomando o lugar da atenção aos problemas de escolarização. 

Percebe-se, mais uma vez, e cada vez mais, a tendência que leva pesquisadores e 

profissionais psicólogos à procura de perspectivas que integrem a diversidade humana em 

respeito à singularidade de cada um. A concepção sobre a subjetividade humana como 

processo contínuo em construção vai tomando o lugar das primeiras tendências que a 

postulavam como tecnicamente definida, a ser revelada. 

No ano seguinte, Anache (1997), em "Diagnóstico ou Inquisição? Estudo sobre o uso 

do Diagnóstico Psicológico na Escola", constata, em estudo qualitativo sobre alunos mal 

sucedidos na aprendizagem escolar de classes especiais, que o diagnóstico psicológico na 

escola não é significativo nas vidas dos educadores entrevistados e acaba sendo uma 

formalidade, apenas um diagnóstico que a criança recebe, como o de "deficiência mental 
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leve". Os resultados obtidos, assim como no estudo anterior, exemplificaram a atuação do 

psicólogo escolar considerada sob a perspectiva da lógica linear, simplificadora. Este 

pensamento está a serviço da redução de problemas multidimensionados do processo de 

escolarização a problemas unidimensionados, voltados a definições que determinam os 

sujeitos.  

Tanamachi (1997), ao apresentar "Visão crítica de Educação e de Psicologia: 

elementos para a construção de uma visão crítica de Psicologia Escolar", discute estudos de 

programas de pós-graduação em Educação e Psicologia do Estado de São Paulo no período de 

1990 a 1994, para compreender a presença de expressões da perspectiva crítica histórico-

social em contraponto à perspectiva tradicional da psicologia relacionada à educação escolar. 

A pesquisadora intenciona contribuir para o desenvolvimento de ações teórico-práticas para a 

psicologia escolar, repensando a formação do psicólogo ao acreditar em seu papel 

emancipador.  

Ressalta-se que, cinco anos antes, a mesma autora, Tanamachi (1992), no estudo 

intitulado "Psicologia Escolar: tendências e avanços da psicologia da educação escolar", 

iniciou uma investigação semelhante, entre os anos 1984 e 1989, captando a necessidade das 

dissertações apresentadas, assim como das teses, em apontar elementos para uma perspectiva 

crítica da psicologia escolar. Concluiu desde então a necessidade de se constituir ações 

teórico-práticas ou mediações, por parte dos psicólogos, para que se viabilizassem novas 

atuações no cotidiano escolar.  

Ragonesi (1997), assim como Tanamachi (1997), obedece a tendência que segue os 

anos 1980 e o decorrer da década de 1990, e discute, em "Psicologia Escolar: pensamento 

crítico e práticas profissionais", a atuação do psicólogo escolar vinculada estreitamente ao 

pensamento crítico para a construção de práticas educacionais que garantam sua função no 

processo de humanização dos sujeitos. A autora constata que nos discursos de profissionais 

psicólogos entrevistados (escolares, clínicos e de serviços públicos) evidenciam-se elementos 

críticos em suas práticas cotidianas. Aponta a importância da contribuição dos psicólogos 

escolares para a reapropriação da capacidade de pensamento crítico. 

Comparando o período de transição dos anos 1990 para os anos 2000, com os 

primeiros anos da década de 1990, percebe-se considerável avanço com relação à forma 

crítica e contextualizada de atuação dos profissionais psicólogos do campo escolar. No 

entanto, eles sofrem impedimentos contingenciais institucionais e sócio-políticos para um 

trabalho que seja voltado à emancipação e humanização. Nesse período, a emancipação, como 
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aquisição de direitos dos próprios profissionais psicólogos, está ainda aquém das conquistas 

almejadas pela categoria. 

A década de 2000 inaugura o século XXI marcado pela necessidade de a psicologia 

manter um diálogo com o contexto social. Os estudos do início do novo século e milênio 

evidenciam a questão da dicotomização entre teoria e prática no tocante à psicologia escolar, 

assim como problemas relacionados à formação do psicólogo em geral.  

Apresentam-se, nos primeiros anos dessa década, os prenúncios das diretrizes de 2004 

para a matriz curricular dos cursos de psicologia; no decorrer, percebem-se avanços na 

formação do psicólogo quanto a mudanças anunciadas pelas novas diretrizes, e mais 

recentemente de 2011. Concepções teóricas e enfoques mais contextualizados passam a trazer 

opções de ênfases e estágios que exercitem uma prática condizente com o saber científico e 

postura ética compromissada, despida de ideais pré-concebidos arraigados ao longo das 

décadas anteriores.  

Os estudos apontaram a importância da interdependência entre formação e atuação do 

profissional psicólogo escolar e o quanto isso está distante da realidade, podendo repercutir 

em despreparo do profissional no enfrentamento de desafios cotidianos. Portanto, formação e 

prática são temas recorrentes dos anos 2000. 

Resultados da pesquisa de Gonçalves (2000), intitulada "Supervisão de estágio em 

psicologia escolar", demonstram a preocupação com a formação do psicólogo escolar, mais 

especificamente com o exercício de sua prática profissional oferecida pelos estágios do curso 

de psicologia. A autora coleta dados de supervisores de instituições públicas e privadas por 

meio de questionário e instrumento de autoavaliação de Habilidades e Conhecimento em 

Supervisão. É evidenciada a inexistência de formação que capacite o supervisor de estágios 

em psicologia para que haja um referencial técnico-científico que vincule teoria e prática 

profissional, e anuncia a importância deste tipo de capacitação para um melhor preparo dos 

psicólogos no enfrentamento da realidade brasileira. 

A dicotomização entre teoria e prática no cotidiano profissional indica dificuldades e 

lacunas nessa interligação durante a formação, que, ao mesmo tempo em que provoca 

obstáculos, é provocada por eles. Esses obstáculos são produzidos em movimento recursivo, 

constituindo impedimentos teórico-práticos que retroagem sobre si mesmos. Del Prette (1993) 

já apontava uma influência interdependente, que, na leitura moriniana, pode ser considerada 

em movimento de recursividade, entre representações sociais sobre a atuação do psicólogo 

escolar, a atuação em si e concepções que ele próprio cria sobre seu papel. Esta criação gera 
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ações que por sua vez geram concepções, de forma contínua em movimento circular, 

retroativo. A autora propõe uma ruptura do movimento recursivo pela formação acadêmica 

que partiria de novas concepções sobre o fazer cotidiano, repensando-se necessidades que 

estariam relacionadas às demandas. 

Freller (2000), em "Histórias de psicologia escolar e a atuação do psicólogo", estuda o 

fenômeno da indisciplina na escola como demanda para o psicólogo escolar. O estudo 

corrobora críticas ao determinismo individualizante de problemáticas que envolvem os 

indivíduos, e que não são oriundas de causas individuais, mas multideterminadas, envolvendo 

o todo institucional e respectivo contexto. Para tanto, coletam-se dados de quatro escolas 

públicas com entrevistas individuais e em grupos do público alvo de alunos jovens, pais e 

professores que apresentaram a demanda de apoio ao problema indisciplina. A autora 

apresenta a perspectiva winnicottiana de análise, e constata que a compreensão racional com 

expressão de resistência à privação e vigilância não é suficiente para a compreensão, por parte 

da população estudada, do fenômeno da indisciplina. Observa que há uma necessidade 

psíquica por parte dessa população de manifestação de potencialidades na necessidade de 

objetivação - expressar a subjetividade - dentro do contexto que leva a tendência ao processo 

de objetificação - aquele que transforma as pessoas em coisas.  

Marinho-Araujo (2003), ao apresentar "Psicologia Escolar e o desenvolvimento de 

competências: uma opção para a capacitação continuada", defende a necessidade de o 

psicólogo escolar participar da formação indissociada da atuação, envolvendo capacidades 

técnicas, pessoais, interpessoais e éticas, calcadas em sua história pessoal e profissional. A 

pesquisadora desenvolveu um estudo pautado em pesquisa-ação interativa que envolvia 

psicólogos escolares da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Apenas 21% se 

especializaram na área escolar, sendo que os 43% que atuavam como psicólogos escolares 

não haviam optado pela área, mas o haviam feito pela oportunidade institucional, e muitos 

reconheciam seu despreparo na obtenção de subsídios para a atuação como psicólogos 

escolares. A maioria havia optado pela área clínica. No segundo momento ela implanta o 

serviço de capacitação aos psicólogos escolares e assessoria a seis psicólogas durante dois 

anos. Denomina este trabalho de capacitação continuada com desenvolvimento de habilidades 

e competências, colhendo resultados positivos para a formação da identidade dos profissionais 

em seu desenvolvimento individual e coletivo. Conclui ressaltando a importância desse tipo 

de trabalho para o aprimoramento das competências e habilidades dos psicólogos escolares. 
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Pode-se afirmar que a emancipação do psicólogo escolar, elemento importante deste 

estudo, está diretamente relacionada ao papel emancipador que cabe à profissão, que por sua 

vez está condicionado à intencionalidade na ação prática, a qual depende do que estudiosos 

sobre o tema denominam visão crítica (SOUZA, 1996, 2010; TANAMACHI, 1997; 

RAGONESI, 1997; MARINHO-ARAUJO, 2003; TAVERNA, 2003; SILVA, 2004; VIOTTO 

FILHO, 2005; VALLE CRUCES, 2006; BARBOSA, 2011).  

Dos estudos levantados, o de Taverna (2003) é um dos que se volta para a 

compreensão histórica da profissão psicologia escolar e educacional. A autora, em "Um 

estudo histórico sobre a psicologia escolar da secretaria municipal da educação da prefeitura 

do município de São Paulo", analisa, utilizando método historiográfico documental, o 

percurso histórico do psicólogo na Secretaria Municipal de Educação. Inspira-se em sua 

própria experiência como psicóloga nesta autarquia, de 1978 até sua extinção, sendo que o 

atendimento deu-se entre 1974 e 1979. Resgatando a história da psicologia no Brasil, ela 

destaca quatro momentos da história desta atuação, e tem como finalidade apontar a 

importância das dimensões sociais e políticas do papel do psicólogo não apenas circunscrito 

na Prefeitura Municipal de São Paulo mas no enfrentamento da realidade brasileira. 

Em uma perspectiva crítica histórico-cultural, Silva (2004), no estudo "Concepções de 

atuação profissional do psicólogo escolar na rede municipal de ensino de Manaus", discute a 

problemática do fenômeno da naturalização de problemas enfrentados pela comunidade de 

quatro escolas de ensino fundamental. O estudo utilizou método de análise documental, 

observação, entrevista e grupo focal com professores, diretores, pedagogas e alunos, que 

demonstraram ter uma visão simplista dos problemas que acontecem na instituição escolar, 

buscando culpados como solução. O público alvo analisado apresentou ainda uma demanda 

para o psicólogo escolar como agente disciplinar para manter a ordem e controle da escola. A 

pesquisadora conclui apontando a necessidade de se abrir, como meta do profissional, um 

espaço de reflexão para a comunidade escolar colhendo suas expectativas e trabalhando os 

saberes e fazeres. 

Viotto Filho (2005), ao defender "Psicologia Escolar e Psicologia Social-Comunitária: 

diálogos para a construção de uma perspectiva crítica de atuação do psicólogo na escola”, 

discute o conceito de comunidade almejando apontar o trabalho do psicólogo escolar 

comunitário, ao estudar a intersecção da Pedagogia Histórico-Crítica com a Psicologia 

Histórico-Cultural com fundamentos do materialismo histórico dialético pautando-se no 
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referencial de Agnes Heller. O trabalho comunitário é passível de ser visto paralelamente ao 

trabalho coletivo, de compromisso social.  

Com semelhantes intencionalidades, os estudos levantados têm seguido o rumo da 

crítica aos modelos hegemônicos idealizados do profissional psicólogo, na tentativa de 

quebrar barreiras institucionais, sociais e políticas, atentando-se, como ponto de partida, para 

novas formas de compreensão sobre as realidades humanas.  

A questão do compromisso social, como papel que cabe à profissão do psicólogo 

escolar, e como um dos princípios importantes ressaltados nas referências técnicas do 

profissional, está em pauta no estudo de Valle Cruces (2006). A autora realiza estudo 

longitudinal quantitativo com estudantes da graduação em psicologia, “Egressos do curso de 

psicologia: preferências, especializações, oportunidades de trabalho e atuação na área”. 

Investiga, entre estudantes de psicologia de universidades privadas e federais de diversas 

regiões do país, suas expectativas, necessidades, interesse pela área educacional, 

especializações e inserção no mercado de trabalho, além de posições dos sujeitos sobre o 

compromisso social da profissão. Resultados do estudo indicam que a educação, assim como 

a área organizacional, são as mais promissoras em termos de campo de trabalho. Com relação 

ao compromisso social, a coleta de dados indicou que os sujeitos, que responderam 

questionários em quatro etapas, afirmaram que, para eles, havia grande compromisso social 

em suas ações. Porém, a análise do trabalho mostrou que a compreensão e iniciativa prática 

que eles tinham sobre o tema se dava de forma assistencialista e não necessariamente via 

intervenções comunitárias ou voltadas à coletividade, como oficialmente se preconizava. 

Afirma a autora: 
Para a maioria deles o compromisso social do psicólogo era grande. Justificavam-
no, porém, pelo atendimento de pessoas, dentro do modelo clínico, mas 
gratuitamente ou por um preço simbólico. Muitos mencionaram 'reservar vagas 
sociais', reservar atendimentos a populações menos favorecidas e que, deste modo 
estavam cumprindo seu papel social. (VALLE CRUCES, 2006, p. 139-140) 
 

 A constatação da autora contribui para esta investigação como um ponto importante de 

análise, já que a intenção é detectar como se processam as atuações dos sujeitos estudados. 

Essas atuações estão interligadas à percepção sobre a função desempenhada como psicólogos 

escolares que inclui, dentre outros princípios dos referenciais da profissão, o da promoção do 

compromisso social, que se traduz em prática interventiva contextualizada. 

 Vale ressaltar a importância de critérios para que o compromisso social seja 

equivalente aos princípios teóricos que o norteiam, para que se efetive ação prática 

condizente. Para tanto, há de se considerar princípios subjacentes a essa ação, que tenham 
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evidências de compreensão por parte dos sujeitos que deles devem se apropriar, 

independentemente da forma com a qual a intervenção se estabelece com o público alvo - com 

um indivíduo, com um grupo ou vários grupos. 

 Pensando-se de acordo com princípios da lógica complexa, o compromisso social, 

pautado na contextualização das ações por parte dos psicólogos, implica o desafio da leitura 

de mundo que inclui os sujeitos hologramaticamente - partes singulares da totalidade, assim 

como, dialogicamente, as diversas facetas contraditórias e coexistentes de modos de sentir, 

pensar e agir, como também sua imersão em modos de subjetivação retroativos, recursivos, na 

relação com o mundo. O universo de relações está submetido à leitura linear, de causa e 

efeito, com tendências individualizantes de fragmentação de saberes e envolto em crenças e 

preconceitos. As amarras impeditivas de emancipação e autonomia são consideradas, pelo 

referencial deste estudo, ao mesmo tempo que subjetivas, externamente condicionadas. 

Contraditoriamente, são importantes em sua função como brechas transformadoras, abordadas 

no próximo capítulo. 

 A década de 2010 está evidenciada por questionamentos que complementam e 

ampliam a busca pelo compromisso social que marcou os anos 2000: os de caráter ético-

político no que se refere às perspectivas dos direitos humanos e sociais. Neste momento 

contemplam-se reflexões provocativas sobre a função da atuação dos psicólogos escolares no 

que diz respeito à sua contribuição aos processos educativos de forma ampla, pensando-se nos 

significados de humanização, cidadania, e emancipação como parte dos direitos e deveres 

individuais e sociais e suas responsabilidades. 

 E em estudo recente, Souza (2010), ao investigar a atuação prática, concepções e 

inovações do psicólogo da rede pública municipal de educação do Estado de São Paulo, 

conclui que tem havido avanço quanto às concepções dos profissionais sujeitos da 

investigação. Esse estudo configura-se como um recorte circunscrito ao Estado de São Paulo 

de mapeamento nacional realizado sob sua coordenação, em que vários pesquisadores dos 

Estados de São Paulo, Rondônia, Acre, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná e Bahia 

compõem equipe envolvida na pesquisa intitulada "A atuação do psicólogo na rede pública de 

educação frente à demanda escolar: concepções, práticas e inovações". A equipe pesquisadora 

estudou, junto a psicólogos de diversos municípios daqueles estados, a presença de 

"elementos inovadores e pertinentes às discussões recentes na área de Psicologia Escolar e 

Educacional em busca de um ensino de qualidade para todos". (SOUZA e SILVA, 2009, p. 

77) 
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 Com a intenção de identificar concepções inovadoras frente a queixas escolares, o 

mapeamento feito pela equipe demonstra tendências, por parte dos psicólogos ligados ao 

serviço público, municipal e estadual, ora inovadoras, ora conservadoras, nas diversas 

realidades. Quanto aos resultados mapeados para 645 municípios paulistas dos quais 221 

psicólogos participaram, constatou-se, por meio de respostas a questionários e entrevistas, que 

os profissionais têm se apropriado de referenciais pautados em elementos de criticidade e 

consideram as dimensões sociais e históricas no que se referem aos fenômenos educativos. 

Observou-se ainda que os psicólogos participantes da pesquisa demonstraram buscar 

alternativas para sua atuação profissional.  

 Apesar do avanço da forma de pensar dos profissionais psicólogos escolares em busca 

de questionamentos críticos sobre a visão reducionista da ciência psicológica, os resultados do 

estudo de Souza (2010) apontaram que ainda não há discernimento, por parte dos próprios 

profissionais, sobre diretrizes norteadoras da profissão: 
Não podemos esperar que o poder público constitua uma clara política de inserção 
desse profissional no âmbito educacional, quando a própria categoria profissional 
precisa ainda explicitar as diretrizes de uma política que responda aos anseios de 
uma psicologia que contribua para as finalidades da Educação. (SOUZA, 2010, p. 
194) 
 

 A autora complementa os resultados ao dizer que alguns municípios, segundo os 

psicólogos entrevistados, não oferecem diretrizes institucionais para nortear suas ações, 

ficando estas à mercê de decisões individuais. Este fato fragilizaria o trabalho profissional, 

que fica atrelado ao atendimento das demandas apresentadas pelas escolas e secretaria de 

educação.  

 Dessa forma, constata-se que a emancipação do próprio psicólogo escolar está 

prejudicada, o que repercutiria, por sua vez, em limitações para ações emancipadoras por 

parte do profissional no campo escolar e educacional. Essa problemática justifica a 

importância da recente publicação das referências técnicas para a profissão preconizadas pelo 

Conselho Federal de Psicologia (CFP) (2013), que serão tratadas no quarto capítulo. 

 Deste levantamento de estudos científicos acadêmicos que por ora finaliza com 

Barbosa (2011), observa-se sua atenção voltada à reconstituição histórica da psicologia, cujo 

estudo leva o título de “Estudos para uma história da psicologia educacional e escolar no 

Brasil”. A estudiosa investiga a construção científica da área por meio de pesquisa 

historiográfica pluralista e história-oral com cinco pioneiros da área: Samuel Pfromm Netto, 

Geraldina Porto Witter, Arrigo Leonardo Angelini, Raquel Souza Lobo Guzzo e Maria 
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Helena Souza Patto. Os resultados apontam para contribuições dos depoimentos com 

elementos de transformações no papel do psicólogo escolar brasileiro. 

Repensou-se teoria e prática relativas à atuação do psicólogo escolar e educacional de 

acordo com os períodos da história da psicologia no Brasil, no intuito de se colaborar para 

questionamentos atuais contextualizados historicamente. 

 

 

2.2.2 Outras publicações 

 

 

Ao se referir ao psicólogo do campo escolar, Almeida (2007, p. 70) ressalta que sua 

legitimação, para que se estabeleça no cotidiano da escola, exige que haja uma "re-

significação da atuação profissional a partir das especificidades teórico-metodológicas 

próprias da ciência psicológica". Complementa considerando que a pedagogia precisaria, para 

tanto, reconhecer a necessidade das investigações pautadas nas ciências psicológicas para que 

se evite recair na rotina de métodos e conteúdos norteados pelo pragmatismo ou "arbítrio da 

boa vontade".  

Del Prette e Del Prette (2001) apontam o que consideram habilidades necessárias para 

a atuação do psicólogo escolar e educacional: as capacidades analítica (identificar elementos 

sociopolíticos do processo educacional, traçar metas que visem mudanças) e instrumental 

(habilidades técnicas e de procedimentos, aliadas às habilidades interpessoais para conduções 

de interações visando resolução de problemas e tomadas de decisões em grupo).  

Concepções críticas sobre o papel desempenhado pelo psicólogo escolar são ainda 

trabalhadas por alguns autores como Guzzo (2001), Zilda Del Prette e Amir Del Prette (2001), 

Novaes (2001a, 2001b, 2007), Martínez (2009a, 2009b, 2010), Faria (2011) e Marinho-

Araujo e Almeida (2005a, 2005b). 

Guzzo (2001) ao se referir ao "ser psicólogo escolar para o Brasil", refere-se à 

promoção de desenvolvimento psicológico para todas as crianças, indiscriminadamente, 

defendendo seus direitos ao atendimento de suas necessidades. E complementa: 
Ser Psicólogo Escolar no Brasil e para o Brasil é estar constantemente estudando e 
participando de eventos nacionais da área, é sair do gabinete e olhar a realidade tal 
como ela se apresenta, confusa e inexplicável, fora de controle e desafiadora. É 
assumir muito trabalho pela frente com um sentimento incomodado de urgência e 
emergência e uma disposição de realizar o que não está pronto. (GUZZO, 2001, p. 
89) 
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Martínez (2009b) visa delinear ações do psicólogo escolar ao detectar mudanças nas 

práticas tradicionais e emergência de novas práticas frente ao compromisso da psicologia, sob 

enfoque histórico-cultural. Refere-se às práticas tradicionais avaliação, diagnóstico, 

atendimento e encaminhamento de alunos com dificuldades escolares, orientação a alunos e 

pais, orientação profissional, orientação sexual, formação e orientação de professores e 

elaboração e coordenação de projetos educativos específicos (em relação, por exemplo, à 

violência, ao uso de drogas, à gravidez precoce, ao preconceito, entre outros). Quanto às 

práticas que denomina "emergentes", elenca: diagnóstico, análise e intervenção institucional 

para a otimização do processo educativo, participação na construção, acompanhamento e 

avaliação da proposta pedagógica da escola, participação no processo de seleção dos membros 

da equipe pedagógica e no processo de avaliação dos resultados do trabalho, contribuição para 

a coesão da equipe de direção pedagógica e para sua formação técnica, coordenação de 

disciplinas e de oficinas direcionadas ao desenvolvimento integral dos alunos, colaboração 

para a caracterização da população estudantil com o intuito de subsidiar o ensino 

personalizado "daqueles aspectos da subjetividade individual que possam estar marcadamente 

vinculados, em cada caso, aos processos de aprendizagem e desenvolvimento" (MARTÍNEZ, 

2009b, p. 6), realização de pesquisas diversas com o objetivo de aprimorar o processo 

educativo, e por fim, facilitar de forma crítica, reflexiva e criativa a implementação de 

políticas públicas.  

Faria (2011) discute o papel do psicólogo escolar em uma concepção crítica. Para 

tanto, toma como referências Patto (1984), Meira (2003), Souza (1996) e a Resolução 02 do 

CFP (2001), que diz respeito às funções do especialista. O autor afirma a importância do 

profissional psicólogo frente à instituição escolar: que conheça sua realidade, preparado com 

subsídios necessários para uma compreensão psicossocial da dinâmica escolar, de forma que 

possa analisar a escola como uma instituição feita de sujeitos sociais (professores, alunos, 

equipe técnica e pais), e as relações que ocorrem a partir da aproximação dos mesmos.  

Ciência, formação e prática profissional se entrelaçam em sua história. A historicidade 

do psicólogo, que é o sujeito da atuação, encontra-se diretamente relacionada à história da 

psicologia. Os princípios norteadores presentes no processo histórico dos contextos 

institucional e social da psicologia escolar são estudados por Campos e Jucá (2006) com a 

finalidade de compreender os meandros da formação e demandas de mercado para a atuação 

prática atual dos profissionais do Rio Grande do Norte. Os autores apontam que, na virada do 

século XIX para o XX, a psicologia apresentava um caráter mais técnico e aplicativo à 
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medicina do que de ciência produtora de conhecimento. Conforme os autores, a psicologia, 

sob a influência positivista e a serviço da medicina social, precisaria atender demandas de 

controle e classificação dos sujeitos, inspirados nos princípios de eugenia e degenerecência, 

respectivamente influenciados por Francis Galton e Benédicte Morel. 

A noção de eugenia era pautada na preocupação médica com relação à constituição do 

povo brasileiro, que sofreria incapacidade física e mental pela miscigenação étnica. Haveria 

de se detectar os mais capazes para o aprimoramento da espécie humana, e para tanto, os 

testes psicométricos, advindos dos estudos de Galton, constituiram-se em técnicas primordiais 

da ciência psicológica da época. O princípio da degenerecência trouxe a referência do modelo 

normal de humanidade, do qual haveria desvios patológicos por influências do clima, solo e 

higiene, transmissíveis de pais para filhos. Acreditava-se que um estado orgânico especial 

proveniente da suposta transmissão e por sua vez necessariamente transmissível, provocaria 

risco de extinção da espécie. Esses preceitos eram referenciais da área da saúde ao se 

considerar problemas familiares e aqueles definidos como delinquência infantil. 

 No início do século XIX, eram denominados psicologistas os profissionais técnicos, 

em geral da área da educação, capacitados e supervisionados por médicos, para aplicar 

técnicas psicométricas nas escolas com a finalidade de classificar os alunos. 

 Sobre a atuação de psicólogos escolares, também se encontra outro estudo realizado 

por Rojas e Prati (2013) cujos resultados são frutos de coleta qualitativa de dados com o 

público de seis psicólogos escolares reconhecidos como tais pelas instituições particulares da 

cidade de Campo Grande do Estado de Mato Grosso do Sul. A leitura fenomenológica foi a 

abordagem do estudo, que teve como procedimento metodológico entrevista com cada sujeito 

que respondeu a pergunta norteadora: "o que você faz na escola? Para quê?" Os sujeitos, que 

atuavam em todos os níveis de ensino, trouxeram em suas falas duas unidades categóricas de 

significados na leitura dos estudiosos: o trabalho com o aluno e o trabalho com o professor. 

 Observou-se que quanto mais tenra a idade das crianças, mais importante, para os 

psicólogos entrevistados, tornava-se o trabalho com os professores. Quanto mais elevado o 

nível de ensino, a atuação do psicólogo passou a ser voltada mais diretamente aos alunos. 

Todos os entrevistados concordavam sobre a importância do trabalho com o professor, e 

apenas um desconsiderou a importância do trabalho direto com o aluno.  

Outro estudo sobre a atuação do psicólogo escolar é relatado por Guzzo et al. (2009), 

que tratam da compreensão de estudantes do ensino fundamental sobre a relação psicólogo e 

escola. Ao introduzir o relato da investigação, os autores afirmam que a autonomia, sob seu 
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ponto de vista, é o princípio básico considerado para a prática do psicólogo escolar, tomando 

como referência importante a teologia da libertação de Paulo Freire.  

Segundo os autores, inspirados em Guzzo (2005), cabe ao psicólogo escolar apoderar-

se de reflexão crítica sobre o cotidiano da escola e as relações estabelecidas, promovendo 

diálogo entre os diversos agentes da instituição.  

A pesquisa relatada por Guzzo et al. (2009) é parte do projeto de prevenção "Do Risco 

à Proteção", em andamento havia três anos na época da publicação. Objetivou-se identificar 

fatores de risco na comunidade escolar e trabalhar sua prevenção com a população de baixa 

renda, envolvendo os diversos segmentos: pais, educadores, alunos, para fortalecer os 

vínculos e a participação ativa dos sujeitos. Resultados indicaram que tanto para as crianças 

quanto para os adolescentes a concepção sobre o psicólogo escolar apresentou-se difusa. Para 

os pequenos, havia desconhecimento a respeito, eventualmente associava-se o psicólogo à 

figura do professor ou à do médico. 7% das crianças apresentaram avaliação positiva, segundo 

os autores, associando a presença do psicólogo à ideia de apoio, amizade, empatia e 

solidariedade. 

Quanto à avaliação feita pelos adolescentes, notaram-se estereótipos culturais sobre a 

figura do psicólogo, como aquele que lê mentes, ou que é médico de loucos, ou ainda, aquele 

que muda comportamentos. De forma geral, concluiu-se que, tanto para os pequenos quanto 

para os adolescentes que participaram, sua concepção e expectativas sobre a atuação do 

psicólogo escolar vem ao encontro de superações de modelo médico e individualizante 

tradicional atualmente criticado por estudos que se apresentam. Compreendem o psicólogo 

escolar inserido ativamente no cotidiano da escola, relacionando-se com todos os que dela 

fazem parte, apesar dos estereótipos demonstrados. 

Mais um relato de pesquisa é apresentado por Oliveira et al. (2006), desta vez, como 

estudo cientométrico, isto é, aquele que analisa quantidade de produção científica. Neste caso, 

tratam-se de publicações de psicologia escolar e educacional pela revista semestral da 

ABRAPEE. Como investigação metacientífica, trabalha critérios da metaciência, tais como 

autoria, temática e aspectos metodológicos, assim como os de fomento à pesquisa. A revista 

representa peso importante para a produção de pesquisadores, estudantes e profissionais da 

área, já que obedece à categoria de periódico, o que lhe dá características de publicação 

sistemática no meio editorial científico - coordenação de aperfeiçoamento de nível superior e 

fundação de amparo à pesquisa do Estado de São Paulo. A finalidade do estudo foi a de 

investigar os impactos das produções da revista durante os 10 anos anteriores à publicação, 
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entre 1996 e 2005, visando colaborar para divulgação do conhecimento acumulado na área e 

seu consequente avanço. As autoras citam Del Prette (1999) para apontar o problema da 

fragmentação entre teoria e prática, especificamente entre pesquisa e aplicabilidade prática 

dos conhecimentos obtidos em psicologia escolar. A coleta de dados deu-se com o montante 

de 136 artigos de 21 números do periódico, avaliados na íntegra, analisando-se quantidade de 

volumes por ano, tipos de pesquisa, região de origem, natureza e gênero da autoria dos 

trabalhos - individual ou não, mulheres/homens, escolaridade dos participantes dos estudos e 

tipos de instrumentos metodológicos. 

Quanto aos resultados obtidos, os estudos, em sua maioria realizados por mulheres em 

coautoria, aumentaram para dois números anuais desde o ano 2000, sendo que nos últimos 

três anos e principalmente no último, 2005, houve maior número de publicações.  

As autoras concluem que há muito a se investigar sobre a área educacional, 

contribuindo-se para que se diminua a dicotomia teoria-prática no sentido de se trabalhar para 

maior articulação entre os próprios profissionais da área; que os estudos sejam mais 

divulgados, assim como as práticas, muitas vezes esquecidas em universos particulares. 

Professores e pesquisadores do Grupo de Trabalho (GT) Psicologia 

Escolar/Educacional da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Psicologia 

(ANPEPP), criado em 1994, vêm elaborando estudos para colaborar com a formação, práticas 

e políticas concernentes à psicologia escolar brasileira. O grupo tem se consolidado como 

referência importante para a área, no que toca ao seu avanço em meio a novas perspectivas 

que se apresentam. 

Vinculado a compromissos pessoais e sociais, o grupo que ora se apresenta tem 

empenhado esforços com fins socioeducativos e ético-políticos inovadores voltados à 

interface psicologia e educação. Para atender a esses objetivos, Marinho-Araujo (2009) 

aborda três blocos de temas ao apresentar a obra como organizadora: 1- perspectivas para a 

formação em psicologia escolar desde a implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais 

que trazem mudanças principalmente quanto a estágios; 2- fundamentações epistemológica, 

filosófica, metodológica que sustente as atuações dos psicólogos em espaços escolares; 3- 

subsídios para a formação no atendimento a demandas sociais e educacionais emergentes tais 

como inclusão escolar nas questões de deficiências ou diferenças discrepantes como as altas 

habilidades, combate ao abuso de drogas, além de problemas poucos explorados pela área 

como abrigamento e educação superior.  
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Diversos manuscritos teóricos têm contribuido para reflexões acerca da atuação do 

psicólogo escolar. Andrada (2005) se remete à problemática quanto aos paradigmas por parte 

de educadores que implicam a prática do psicólogo escolar. As dificuldades encontradas por 

esse profissional, segundo a autora, relacionam-se à leitura linear cartesiana sobre problemas 

de escolarização que se apresentam. A demanda para a atuação profissional tem se pautado 

nesse modelo de pensamento com a intencionalidade voltada a uma prática excludente, sob 

uma leitura isolada, segundo a qual o problema em questão deve estar no aluno ou na sua 

família. Para rebater os velhos paradigmas da atuação do psicólogo escolar, a pesquisadora 

trabalha os preceitos do Conselho Federal de Psicologia sobre a especialidade em psicologia 

escolar, sob a resolução nº 014/00, que apontam novos paradigmas. Esses princípios, citados 

ao longo do estudo, mencionam "[...] a análise e intervenção em todos os segmentos do 

sistema educacional que participam do processo de ensino-aprendizagem". (ANDRADA, 

2005, p. 196). A intervenção em todos os segmentos do sistema educacional, proposta pelo 

CFP, é questionado pela autora. Como a psicologia escolar poderia, na prática, dar conta de 

intervir em todos os segmentos do sistema educacional, se ainda compactua com velhas 

concepções individualizantes?  

O estudo anuncia a crise vivida pela profissão que, apesar dos novos princípios 

norteadores, ainda está à mercê do paradigma de normalidade x anormalidade, além de ainda 

não haver teorias que estudem a realidade das escolas públicas brasileiras que fundamentem 

um fazer diferenciado. Conforme a estudiosa, torna-se imprescindível que o profissional em 

questão tenha como princípio a consciência do novo momento histórico da sua especialidade. 

Para tanto propõe a criação de espaço de reflexão e escuta de todos os atores da instituição em 

prol de soluções mais justas, evitando-se generalizar medidas interventivas. 

Ainda como resultados de levantamento da revisão bibliográfica sobre o objeto deste 

estudo, serão mencionados, na sequência, princípios e resultados de dois relatos de 

experiência sobre a atuação do psicólogo escolar. Essas experiências apresentam, em comum, 

um olhar institucional que envolve diversos segmentos da instituição e considera os 

fenômenos estudados como multifacetados (ANDRADA, 2002; MARINHO-ARAUJO; 

ALMEIDA, 2005b; CORREIA, 2009). 

A proposta de intervenção preventiva em psicologia escolar apresentada por Marinho-

Araujo e Almeida (2005b), sob a perspectiva institucional relacional, está ancorada na 

intervenção voltada a todos os segmentos escolares. As autoras discorrem sobre princípios 

que regem o trabalho de assessoria prestada a psicólogos escolares pela Universidade de 
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Brasília (UnB) em parceria com a Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal 

(SEEDF), da qual fazem parte os profissionais. 

A experiência relatada promove reflexão e conscientização de funções/papéis para o 

enfrentamento de problemas cotidianos e apropriação de conhecimentos. É fruto do Projeto 

Permanente de Extensão Integração Universidade/Psicologia Escolar que é sistemático, 

criado em 1995. A proposta é a capacitação de psicólogos para o desenvolvimento de 

competências e estratégias. Portanto, segundo as pesquisadoras, é imprescindível que os 

profissionais façam parte do cotidiano escolar e não apenas em consultorias eventuais, para 

que compreendam o contexto, vivenciando-o junto aos agentes educacionais.  

A proposta de atuação desse trabalho de acompanhamento profissional funda-se em 

quatro dimensões: 1- mapeamento institucional; 2- espaço de escuta psicológica; 3- assessoria 

ao trabalho coletivo; 4- acompanhamento ao processo de ensino-aprendizagem.  

O outro estudo é elaborado por Correia (2009), com preceitos que norteiam a prática 

de supervisão de estágios na formação em psicologia. A autora destaca as etapas que 

compõem o processo de estágio: 1- embasamento teórico; 2- diagnóstico; 3- intervenção; 4- 

avaliação. Discorre na ordem, didaticamente, porém ressalta que, na prática, as etapas se 

entrelaçam. Outro fator mencionado é a necessidade de haver sempre uma flexibilidade 

durante o processo, por parte do psicólogo, para mudar aspectos da atuação antes planejados. 

Ressalta ainda a importância de se cuidar para o preparo do profissional que atuará na escola, 

e observa que tem deparado com muitos casos de despreparo por parte de psicólogos 

escolares. Estes são mencionados como os que apresentam posturas inadequadas frente a 

problemas por eles enfrentados, ao trabalhar isoladamente com determinados indivíduos, 

desconsiderando a multidimensionalidade dos fatores envolvidos no grupo do qual os 

indivíduos fazem parte, com influências mútuas. 

Segundo o pensamento complexo dirigido à problemática apresentada, as influências 

exercidas pelo grupo, no indivíduo em particular, são construções complexas pautadas em 

resultados da influência do indivíduo nesse grupo, que por sua vez é fruto, em parte, das 

influências que recebeu, as quais resultam de cada ação individual. Há, continuamente, um 

anel recursivo de influências mútuas que geram sentimentos, pensamentos, atitudes e 

comportamentos. Cada indivíduo, além de ser singular por contemplar experiências únicas, é 

também representante da soma do grupo. Faz-se necessária a atenção à sua singularidade, mas 

esta não poderá ser destacada do todo, porque sem o todo ela não existe. Assim como ele não 

pode ser generalizado, não poderá sequer ser individualizado.  
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O processo de avaliação no trabalho relatado por Correia (2009) deve ser também de 

autoavaliação, permeando todos os momentos da intervenção, por isso é um processo. Os 

resultados da avaliação são formalizados no relatório final de estágio, pré-requisito para a 

contemplação curricular do estagiário em psicologia. 

Finalizando o relato de experiência, Correia (2009) chama a atenção para que se evite 

o que considera atitudes de psicologismo por parte de psicólogos escolares, quando mal 

interpretam um dos preceitos que regem a profissão. Este preceito é o que considera as 

dimensões psicológicas nos processos de ensino/aprendizagem e das relações estabelecidas 

pelos educadores. Trata-se de um dos princípios norteadores para a prática do psicólogo 

escolar proferido pela ABRAPEE, que será visto no quarto capítulo. 

A autora afirma que, o que ela denomina psicologismo, é uma crítica ao engessamento 

de posturas profissionais, como as que encaram alguns procedimentos em si mesmos: 

"aconselhamentos, intervenções dirigidas a problemas de relacionamentos dos professores, 

sejam pessoais ou de trabalho, ou dinâmicas de grupo, certamente estes sozinhos não seriam 

os que trariam as melhores contribuições". (CORREIA, 2009, p. 81) 

Essa última consideração proferida pela pesquisadora suscita a questão da 

responsabilidade do psicológo escolar  no empenho de responder as demandas que se 

apresentam, consciente das implicações de suas ações teórico-práticas.  

Para tanto, este estudo apresentará, na sequência, fundamentos teóricos para se pensar 

a atuação do psicólogo escolar considerando a complexidade da subjetividade humana, 

seguidos de elementos de sua formação e profissão.   
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3 SUJEITO CRIADOR E CRIATURA: EMANCIPAÇÃO E ASSUJEITAMENTO DO 

PSICÓLOGO ESCOLAR 

 

 

Toda emancipação constitui uma restituição do 
mundo humano e das relações humanas ao 
próprio homem. (Marx) 

 

 

3.1 COMPLEXIDADE HUMANA E EMANCIPAÇÃO 

 

 

Neste momento intenciona-se discorrer sobre princípios elementares necessários para 

a atuação do psicólogo escolar, os quais devem ter fundamentos técnicos oficiais elaborados 

por pesquisadores e profissionais da área. Observa-se que esses elementos fundantes das 

ações profissionais dizem respeito à noção de sujeito e intersubjetividade, implicadas no 

acontecimento da autonomia e dependência, assim como da emancipação e assujeitamento. 

Esses fenômenos dão-se de forma recorrente, contraditória, coletiva e, ao mesmo tempo 

singular, e podem ser considerados partes da complexidade humana.  

Opta-se, para este estudo, por definir autonomia e dependência como a relação 

concreta do lugar do profissional psicólogo na escola, com possibilidades e limites de atuação 

práxica, entendendo a escola como aparelho de organização sistêmica institucional.  

Quanto à emancipação e assujeitamento, são consideradas as condições sócio-políticas 

e culturais, norteadas ou não pelos novos preceitos críticos da categoria dos profissionais 

psicólogos escolares e educacionais, assim como as subjetivas de consciência sobre as novas 

possibilidades de quebrar modos cristalizados de atuação. 

O sujeito criador e criatura é produtor e produto de sistemas organizacionais em elos 

que se entrelaçam do âmbito biológico ao cósmico, que perpassam pelo antropológico, 

ecológico, institucional, social, de forma complexa.  

São utilizados, de acordo com o paradigma do pensamento complexo, os paradoxos de 

autonomia/dependência, emancipação/assujeitamento e liberdade/não liberdade, interligados, 

necessariamente, entre si e à noção de sujeito. A concepção de autonomia/dependência já 
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aparece desde o primeiro momento da existência do ser vivo, o biológico, relacionada à ideia 

de aparelho como sistema organizacional.  

Emancipação/assujeitamento, por sua vez, surgem com a ideia de aparelho de Estado; 

o conceito de liberdade advém dos de autonomia e emancipação, portanto diretamente ligado 

à vida concreta dos sujeitos:  
Temos absolutamente de conceber esta lógica complexa na qual a liberdade, serva 
das suas condições de emergência, se liberta delas pela sua própria emergência, isto 
é, se liberta pela liberdade. Ao mesmo tempo devemos compreender que a liberdade 
não é uma noção metafísica mas uma noção de fundamento e origem biológica. 
(MORIN, 2005, p. 259) 
 

Portanto, o conceito de liberdade, sob essa perspectiva, é compreendido como 

componente associado às condições concretas de vida dos sujeitos, e não de forma abstrata e 

descolada dessas condições, ou como noção metafísica, como afirma o autor, que 

complementa: "[...] tenho de conceber os alicerces biológicos da liberdade para poder definí-

la". (MORIN, 2005, p. 258) 

A liberdade, ao mesmo tempo que alicerçada biologicamente,  
[...] supõe a autonomia viva, realiza-a em um nível superior. A liberdade, que supõe 
um indivíduo-sujeito, só tem sentido e existência para um indivíduo-sujeito, 
relativamente ao seu quadro existência. [...] Esta liberdade humana pode aumentar 
de grau em grau, até o grau absoluto da livre escolha da sua vida e da sua morte, no 
qual se anula: escolher a vida ou a morte suprime a possiblidade de escolha. [...] O 
absoluto inverte-se sempre no seu contrário: o nada. Isto mostra-nos que a liberdade 
real, diferentemente da liberdade metafísica, é sempre relativa e vive apenas na 
relatividade, isto é, mergulha as suas raízes e encontra o seu limite na não-liberdade. 
(MORIN, 2005, p. 259-260) 
 

A dualidade interdependente liberdade/não liberdade evidencia-se ainda mais na fala 

do autor, quando afirma: "Claro, as condições da liberdade não são livres. A liberdade é 

determinada pelas suas condições de emergência". (MORIN, 2005, p. 259) 

Se a liberdade é, por um lado, determinada por condições e cirscunstâncias 

emergentes, por outro lado diz respeito ao indivíduo-sujeito, que está além das condições 

biológicas estruturais, portanto emersa como inventividade, escolha e tomada de decisões; por 

isso sua realização em um nível superior à autonomia viva, conforme o autor, e concernente 

ao sujeito, que está além do patamar como indivíduo. 

O sujeito, para Morin (2003), comporta relações dialógicas entre pólos opostos 

complementares que o definem: ao mesmo tempo que evidente, mostra-se como fenômeno 

misterioso. 

Morin (1996) discute duas facetas historicamente marcantes com relação à noção de 

sujeito: uma delas considera-o como a instância da alma, da liberdade e vontade moral, como 
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princípios provenientes do pensar filosófico e metafísico. A outra, que tem como carro chefe a 

ciência, observa o sujeito como fenômeno determinado de forma física, biológica e 

sociocultural, cuja ótica faz com que este sujeito se dissolva no determinismo.  

Se o sujeito for considerado como aquele que simplesmente é, deduz-se que está 

definido, de acordo com a etimologia do termo, finito, fechado em uma determinação. O 

intuito deste estudo é fugir de concepções deterministas. Para tanto, é necessário que o sujeito 

seja definido sob o referencial do pensamento complexo, que anuncia a mesma intenção. 

Considera-se, portanto, de antemão, as concepções sobre os quais aqui se refere. 

Há inúmeros determinismos, não apenas científicos, mas aqueles oriundos de crenças 

e valores pautados em paradigmas que são, muitas vezes, ferramentas para que se julgue o 

outro, adjetivando-o. A cultura ocidental é vista como que impregnada por uma "estranha 

disjunção esquizofrênica". (MORIN, 1996, p. 45). Quando há crítica, julgamento ou elogio 

para se qualificar alguém, este alguém "se dissolve, desaparece" enquanto sujeito, restando-

lhe o estigma que lhe foi atribuído: "é um bom homem, é uma excelente pessoa", ou "é um 

sem-vergonha, um canalha". (MORIN, 1996, p. 45) 

Ainda no que se refere à problemática dos perigos dos determinismos com relação ao 

sujeito, ou ainda do descaso sobre a importância de se compreendê-lo, serão feitas algumas 

considerações.  

O sujeito é expulso pela cientificidade clássica das ciências humanas e sociais do 

século XX. É expulso da psicologia, substuído por estímulos, respostas, comportamentos; 

expulso da história, substituído por determinismos sociais, expulso da antropologia, 

substituído por estruturas, assim como da sociologia (MORIN, 1996). 

Depara-se com um quesito crucial para resolver o problema que promove a busca de 

se saber quem é o sujeito humano e como se pode compreendê-lo pensando-o como fenômeno 

complexo. Como garantir a cientificidade do fenômeno humano sem cair em nenhum dos 

determinismos lógicos lineares descritivos que se apresentam excludentes - o objetivista, o 

biológico e o sócio-cultural, além da subjetividade sob o prisma das ciências clássicas que a 

consideram como pura contingência que interfere na verdade científica20, portanto merecedora 

de ser descartada? 

Um começo de resposta para essa pergunta é o ponto de partida da noção de sujeito 

moriniana, sintetizada por Dias: 
                                                            
20 Nas palavras de Morin (1996, p. 46), tal interferência seria análoga ao "[...] 'noise' da linguagem da 
informática, o ruído que é absolutamente necessário eliminar". 
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A noção de sujeito, proposta por Morin (2000, 2002, 2004b, 2005a/b), compreende 
as concepções de indivíduo e de unicidade que congregam o biológico, o atitudinal, 
o cognitivo e o sociocultural, indicando a complexidade constitucional do ser. Está 
ligada às idéias de:  
- auto-organização, que se modifica, altera, transmuta continuamente e se vincula à 
autonomia e à dependência;  
- auto-referência, que ocupa e preenche o lugar da centralidade e do egocentrismo, e 
só pode ser dita pela própria pessoa;  
- exclusão/inclusão, revelada na conjunção e interdependência entre Eu e eu, e na 
ação que afasta e nega o outro inscrito em mim, como presença e possibilidade de 
alteridade. (DIAS, 2008, p. 60 grifo da autora)  
 

A complexidade constitucional do ser, apontada pela autora, que implica a 

interdependência de inclusão/exclusão, dependência/autonomia, alteridade/egocentrismo, é 

uma forma de repensar a noção psicológica determinista de sujeito no universo escolar. Essa, 

conforme apontado por estudos anteriores (YASLE, 1990; CORREA, 1995; WITTER, 1996; 

CASTANHO, 1996; SOUZA, 1996 e outros), tem sido um tema emergente nas discussões da 

ciência psicológica escolar da atualidade.  

Ora, se o sujeito é percebido de forma descontextualizada da organização ambiental da 

qual depende sua própria existência, há o risco de se manter leituras individualizantes de 

problemas de escolarização, segundo pesquisas apontadas no segundo capítulo deste trabalho 

(ANDRADA, 2005). A crise vivida pela psicologia nas últimas décadas tem demonstrado a 

procura por novos paradigmas sobre a concepção de sujeito, retomando-se referenciais de 

saúde no tocante à normalidade/anormalidade. Para tanto, conforme visto, esforços têm sido 

empreendidos para que se obtenham novos olhares voltados à constituição dos sujeitos em seu 

processo de formação, na interface psicologia e educação, que sugerem desconstruções de 

atitudes que criam crenças relacionadas a patologizações, e antes, a ideias que se estabelecem 

no cotidiano escolar como cristalizações (MACHADO; SOUZA, 2008). Estas se constituem 

de crenças que originam estigmas e estereótipos, perpetuando-se definições aos sujeitos, que 

por sua vez tornam-se alvos de posturas individualizantes quando tratam de problemáticas 

institucionais e sociais. 

A concepção de sujeito pela epistemologia complexa tem a base biológica como ponto 

de partida, mas que não se restringe às disciplinas biológicas atuais, mas à lógica própria do 

ser vivo. A lógica do ser vivo, a (bio)logia, berço da existência do sujeito, está indissociada 

dos componentes indivíduo/espécie, autonomia, dependência e auto-eco-organização. 
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O ser vivo é o indivíduo, indivisível, único, aquele que, reconhecido pela espécie, tem 

a função de garanti-la e se configura como pré-requisito para a sobrevivência e existência do 

sujeito. Morin entende que:  
[...] o sujeito não é uma essência, não é uma substância, mas não é uma ilusão. 
Acredito que o reconhecimento do sujeito exige uma reorganização conceptual que 
rompa com o princípio determinista clássico, tal como ainda é utilizado nas ciências 
humanas, notadamente, sociológicas. No quadro de uma psicologia behaviorista, é 
impossível, claro, conceber um sujeito. Portanto, precisa-se de uma reconstrução, 
precisa-se das noções de autonomia/dependência; da noção de individualidade, da 
noção de auto-produção, da concepção de um elo recorrente, onde estejam, ao 
mesmo tempo, o produto e o produtor. (MORIN, 2003, p. 128) 
 

A noção de autonomia está estreita e dialogicamente ligada à de dependência, 

indissociada à de auto-organização. Morin (1996) empresta a ideia do texto de Heinz Von 

Foerster publicado em 1968 que trata do paradoxo do conceito de auto-organização - que 

implica autonomia ao mesmo tempo que dependência. Para tanto se faz uma analogia com o 

princípio da termodinâmica, cujo sistema, para se autorregular depende da extração da energia 

externa a ele.  

A autoorganização dos seres vivos fá-los indivíduos, já que possuem um aparelho 

neuro-cerebral. A noção de aparelho é a capacidade do ser de computar, tratar as informações 

e ordená-las, organizando-se. Ele as capitaliza, prioriza as mais importantes, monopoliza-as, 

por ser único (indivíduo/indivisível) e programatiza estas informações.  

Quanto mais desenvolvidas essas capacidades, maiores serão as competências que 

garantirão o papel organizador da práxis por parte dos seres vivos, como os antropossociais, 

constituidos por aparelhos neuro-cerebrais de maior complexidade (MORIN, 2008a). 

Indivíduos tornam-se sujeitos. Ainda como indivíduos - seres vivos - trazem inscritas 

no organismo a configuração do microcosmo21 e, especificamente, a organização do planeta 

Terra, sua cronologia, seu movimento. Obedecem a ciclos de vida, como outros animais, têm 

inscrito o mecanismo do funcionamento inato do próprio organismo - respiração, sono, sede. 

Ao se tornar sujeitos, soma-se tudo isso às circunscrições psíquicas das interações sociais e da 

noosfera, o mundo das ideias, próprio da vida humana.  

A concepção de sujeito, expressa em Morin (2007a), trata da questão relacional, da 

intersubjetividade, que dá o diferencial da noção de indivíduo: 
O sujeito surge para o mundo integrando-se na intersubjetividade, no seu meio de 
existência, sem o qual perece. Assim como o indivíduo não se dissolve na espécie 

                                                            
21 Cf Morin (2007a, p. 94) no item O cosmo secreto, quando se remete à multiplicidade interior, fervilhada por 
uma "solidão inacreditável, uma pluralidade extraordinária, um cosmo insondável". 
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nem na sociedade, que estão nele como ele está nelas, o sujeito não pode dissolver-
se na intersubjetividade, que lhe garante a plenitude. O Eu do sujeito não passa de 
uma estação de transmissão num tecido de intersubjetividade. Guarda a sua auto-
afirmação irredutível. (MORIN, 2007a, p. 78) 
 

Quando o indivíduo oferece o alicerce para o surgimento do sujeito é quando a auto-

organização se transforma em auto-eco-organização, tornando-o capaz de se relacionar com 

os outros em vínculos de alteridade. Os vínculos de alteridade criados pelo sujeito perpassam 

pela cultura que lhe oferece a dimensão ética. A capacidade de escolher e se pautar em valores 

e ideais dá a dimensão singular do sujeito que viverá a autonomia para além do âmbito 

biológico. Conforme Petraglia:  
Somos indivíduos porque temos características individuais, únicas, que nos 
singularizam e nos distinguem de outros indivíduos. Mas, somos também sujeitos, 
quando colocamos essas características, que são objetivas, em comunicação com 
nossa subjetividade, a favor de um projeto, de uma causa. (PETRAGLIA, 2008, p. 
19) 

 

O que dará sustentação científica à concepção de sujeito partindo do âmbito biológico 

é a questão da autonomia, o que antes era inconcebível dentro da visão mecanicista e 

determinista. A autonomia do sujeito está submetida às relações de interdependência do todo 

ao qual ele pertence; é relativa porque depende de fatores contingenciais do meio. Da mesma 

forma, por sua vez, a própria intencionalidade do sujeito poderá se constituir em um conjunto 

de fatores impeditivos de ações inovadoras, relacionados à ecologia da ação que será 

abordada mais adiante.  

A autonomia relativa do sujeito lhe confere o caráter de assujettissement, de acordo 

com Morin (2001) sujeição,22 ou, conforme o termo original, assujeitamento a adversidades 

criadas pela própria subjetividade. Esta, operando de forma dialógica, enquanto lhe garante a 

autonomia, promove sua subjugação. O indivíduo torna-se possuído dentro de si mesmo, por 

uma força significativamente mais forte que se impõe no centro do programa egocêntrico 

como verdade. Trata-se de uma crença travestida de verdade - de forma cega - porque o 

sujeito acredita que ele mesmo criou autonomamente a ideia/crença que o aprisionou. 

"Podemos ser possuídos subjetivamente por um Deus, um Mito, uma Idéia, e é essa idéia, esse 

mito, que, instalados como um vírus no programa egocêntrico, nos comandará, 

imperativamente, enquanto cremos servir voluntariamente". (MORIN, 2007a, p. 79) 

Compreender a complexidade humana é uma maneira de se buscar sentido para a 

emancipação que é simultaneamente coletiva e individual. A consciência da complexidade 
                                                            
22 Cf. tradução para o português, (MORIN, 2007a). 
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humana dá chances para a compreensão do outro em seu sentido amplo, evitando-se 

reducionismos:  
[...] podemos buscar na literatura romanesca e no cinema a consciência de que não 
se deve reduzir o ser à menor parte dele próprio, nem mesmo ao pior fragmento de 
seu passado. Enquanto, na vida comum, nos apressamos em encerrar na noção de 
criminoso aquele que cometeu um crime, reduzindo os demais aspectos de sua vida 
e de sua pessoa a este traço único, descobrimos, em seus múltiplos aspectos, os reis 
gângsters de Shakespeare e os gangsters reais dos filmes policiais. (MORIN, 2011a, 
p. 88 grifo do autor) 

 

Outro conceito, o de aparelho de Estado, é considerado por Morin (2008a) como 

exemplo daquele que emancipa e domina, ao mostrar que a busca pela emancipação só se dá, 

contraditória/dialogicamente, quando se vive a dominação. É preciso cautela, avisa o autor, 

para que, compreendendo o movimento dialético de emancipação/dominação com a noção de 

aparelho, possa se evitar a resignação perante a dominação, ou negá-la ingenuamente, ou 

ainda ilusoriamente acreditar em servir à emancipação quando se serve a quem domina. 

A emancipação pode ser considerada diretamente relacionada à consciência, pois sua 

busca depende das capacidades de compreensão, racionalidade e conscientização, 

visualizando-se brechas no vôo por entre brumas23. A emancipação é eminentemente humana 

e depende da megamáquina social, constituída com a existência do Estado: 
A aparição do aparelho de Estado constitui uma formidável metamorfose 
organizacional com relação a todas as outras sociedades animais, hominídeas e 
humanas arcaicas. Já existem megamáquinas sociais nos cupins, nas formigas e nas 
abelhas, mas eram sociedades sem Estado nem governo: sua práxis organizacional 
se efetua a partir das interações entre os aparelhos nervosos dos indivíduos, e é este 
conjunto neuroativo que constitui um gigantesco cérebro dotado de mobilidade e de 
mandíbulas. No entanto, na espécie humana, a megamáquina social só pôde se 
constituir com o Estado. (MORIN, 2008a, p. 302) 
 

O que humaniza o indivíduo, tornando-o sujeito, são sua historicidade e consciência, 

entendida como aquela que:  
[...] comporta dois ramos incluídos um no outro e ao mesmo tempo, sempre 
duplicada sem deixar de ser una. É o anel/circuito que reúne o refletor ao refletido, 
identifica-os e estabelece essa unidade na dualidade de uma consciência da 
consciência. Por isso sempre nos é, ao mesmo tempo, evidente e misteriosa. 
(MORIN, 2007a, p. 110) 
 

A consciência dialogicamente elimina o erro para iluminar a errância. Complexa, 

emerge nas interdependências, e é recursiva quando se utiliza do anel para reconhecer sua 

natureza subjetiva/objetiva. Ao mesmo tempo evidente e misteriosa, a consciência varia sua 

capacidade de retroação, conforme as circunstâncias, os indivíduos com determinadas pulsões 
                                                            
23 Conforme analogia em Severino (2001), na primeira parte, Inquietações. 
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ativadas, podendo aparecer ora apenas como puro epifenômeno24 (periférica, isolada, incapaz 

de atuar sobre o sujeito), ou não.  

A consciência, inteligência e pensamento são atividades superiores do espírito em 

circuito reflexivo. Conforme Morin (2008b, p. 195): "[...] definiremos inteligência como arte 

estratégica, o pensamento como arte dialógica e arte da concepção, a consciência como arte 

reflexiva, sabendo que a utilização plena de cada um deles necessita do uso dos outros".  

Pode-se considerar que esse tripé subsidia a arte de viver, segundo o pensamento do 

autor. As artes da estratégia, da dialogia/concepção e da reflexão, representadas 

respectivamente pela inteligência, pensamento e consciência, são os pilares do tripé 

ramificado em princípios éticos e morais que regem as ações humanas.  

Se este estudo focaliza ações do profissional psicólogo na e para a escola, ações essas 

que envolvem posturas de responsabilidades e compromissos sociais, vale ressaltar algumas 

definições e conceituações a respeito dos princípios fundamentais oriundos do tripé citado 

acima: o anel moriniano solidariedade-complexidade-liberdade, humanização, cidadania, 

responsabilidade. 

O pensamento complexo prevê uma sociedade complexa. Para Morin (2007b), o fator 

de complexidade referente à vida social, intimamente ligado ao anel recursivo 

inteligência/pensamento/consciência, é diretamente proporcional à necessidade de autoética, 

aqui compreendida não apenas como uma virtude individual, mas também como virtude 

social. Em outras palavras, quanto mais altamente complexa a sociedade, maior a premência 

de autoética. Conforme Morin (2007b, 149): "Uma sociedade de alta complexidade deveria 

garantir a sua coesão não somente por meio de 'leis justas', mas também pela 

responsabilidade/solidariedade, inteligência, iniciativa, consciência dos seus cidadãos".  

A inseparabilidade entre a autoética e os princípios altruísta e de solidariedade, 

existentes na subjetividade humana, estão diretamente relacionados ao princípio da 

solidariedade, intrínseco à noção de comunidade. Como função importante, a autoética é 

aquela que "[...] necessita regenerar-se em permanência no circuito que a produz e que ela co-

produz. Solidariedade, responsabilidade e autoética, esses três termos são, hoje, quase 

inseparáveis". (MORIN, 2007b, p. 102) 

                                                            
24 Cf. Lalande (1999, p. 312): Chama-se especialmente teoria da consciência epifenômeno "àquela que sustenta 
que a consciência está neste caso em relação aos processos nervosos, que ela é tão incapaz de reagir sobre eles 
quanto a sombra sobre os passos do viajante (MAUDSLEY, CLIFFORD, HUXLEY, HODGSON)". 



72 

 

 

Toma-se aqui a noção de comunidade como princípio para a instituição escolar, a qual 

deve pressupor a existência de sujeitos em (comum)unidade. Compartilhar metas comuns na 

diversidade de um grupo, ao mesmo tempo que os sujeitos são singulares e diferentes entre si, 

faz que com que se almeje a autoética, que abrange a consciência individual intrinsecamente 

relacionada ao altruismo solidário. No entanto, essa questão não é tão simples, já que há a 

necessidade do movimento de regeneração permanente da autoética no circuito em que se 

estabelece. Retroações acontecem, e o avanço para inovações, isto é, a regeneração, 

dependerá das ações humanas conscientes de sua peculiaridade, concomitante com a 

integração entre si e na sua diversidade, com divergências, em meio ao caos da desordem e 

enfrentamento de incertezas da imprevisibilidade. A atuação do psicólogo escolar é uma 

dessas ações, neste conjunto de fatores, com todos esses desafios. 

Os enfrentamentos das ações humanas no aparelho institucional escolar implicam, 

como em outros âmbitos de organizações sociais, a autoética, lembrando que esse conceito 

envolve a antropoética, ao se considerar a tríade indivíduo-sociedade-espécie, que é, segundo 

Morin (2011b, p. 93), "de onde emerge nossa consciência e nosso espírito propriamente 

humano. Essa é a base para ensinar a ética do futuro". Como um grande desafio, prossegue o 

autor: 
A antropoética instrui-nos a assumir a missão antropológica do milênio: 
- trabalhar para a humanização da humanidade; 
- efetuar a dupla pilotagem do planeta: obedecer à vida, guiar a vida; 
- alcançar a unidade planetária na diversidade; 
- respeitar no outro, ao mesmo tempo, a diferença e a identidade quanto a si mesmo; 
- desenvolver a ética da solidariedade; 
- desenvolver a ética da compreensão; 
- ensinar a ética do gênero humano. (MORIN, 2011b, p. 94) 
 

Tomar o comando da vida é também obedecê-la, devido à relação dialógica, em que 

comandá-la é o contraponto complementar de obedecê-la; forças opostas e complementares 

estão presentes nos sujeitos e nas contingências organizacionais, sociais. A complexidade e 

diversidade humanas constituem-se desafios que implicam o desenvolvimento dos fatores 

elencados entre "Os sete saberes necessários à educação do futuro", expressão que inspirou o 

título da obra. Dentre eles, desenvolver a ética da compreensão é o que vai além da 

comunicação na convivência entre os sujeitos, e vai além até mesmo da explicação, que é 

insuficiente para o alcance da compreensão humana.  

Vale enfatizar que a sabedoria da compreensão humana é um princípio fundamental, o 

qual, por ir além da explicação, mostra que o saber objetivo, intelectual, que comunica e 
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explica, por si só não promove o movimento necessário que sincronize os elos da 

heterogeneidade da organização institucional.  

Para Morin:  
Compreender significa intelectualmente apreender em conjunto, com-prehendere, 
abraçar junto (o texto e seu contexto, as partes e o todo, o múltiplo e o uno). [...] 
comporta um conhecimento de sujeito a sujeito. [...] O outro não apenas é percebido 
objetivamente, é percebido como outro sujeito com o qual nos identificamos e que 
identificamos conosco, o ego alter que se torna alter ego. Compreender inclui, 
necessariamente, um processo de empatia, de identificação e de projeção, sempre 
intersubjetiva, a compreensão pede abertura, simpatia e generosidade. (MORIN, 
2011b, p. 82 grifos do autor) 
 

O princípio da compreensão humana, como se percebe, envolve um conhecimento de 

sujeito a sujeito, em processo intersubjetivo que considera a si mesmo e ao outro, aquele que é 

diferente, ao mesmo tempo que semelhante. Esse princípio envolve a capacidade de 

autoconhecimento e percepção do outro, em processo que não é natural, mas ocorre durante o 

aprendizado e experiência de vida para o amadurecimento humano. 

 Intrinsecamente ligada à subjetividade humana, a experiência, conforme Josso (2004, 

p. 49): "[...] implica a pessoa na sua globalidade de ser psicossomático e sociocultural: isto 

é, ela comporta sempre as dimensões sensíveis, afetivas e conscienciais".  

 Conforme a autora, a construção da experiência considera três aspectos, o ter, o 

fazer e o pensar. O processo de aquisição de experiência relaciona-se a situações que 

foram vividas de forma significativa, independente das ações intencionais do próprio 

sujeito. O fazer experiências envolve vivências intencionalmente provocadas pelo sujeito 

que as viveu. O pensar refere-se ao ter e fazer; para a autora, 
A aprendizagem experiencial, proposta pela abordagem biográfica do processo 
de formação, implica diretamente o envolvimento do aprendente em três 
dimensões existenciais: a sua consciência de ser psicossomático ou homo 
economicus, a sua consciência de homo faber e a sua consciência de homo 
sapiens. (JOSSO, 2004, p. 40 grifos da autora) 

 

Essas três dimensões existenciais, implicadas em processos intersubjetivos, são ao 

mesmo tempo subjetivas. Elas compõem cada história individual que é singular, inigualável, 

porque específica de vivências e experiências que só determinado sujeito viveu e 

experienciou. 

O aprendizado experiencial subjetivo, sob o ponto de vista de Josso (2004), alterna-se 

continuamente em dúvidas e certezas, fragilidade e autoconfiança, porque há a necessária 

interdependência dos pólos antagônicos. Observa-se convergência do pensamento da autora 

com o operador dialógico do paradigma da complexidade.  
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Além do processo de aprendizado e experiência de vida que resultam no 

amadurecimento dos sujeitos, o saber da compreensão humana também ocorre com a 

aquisição de conhecimento teórico-técnico para escuta e olhar atentos a si mesmo e ao outro. 

A escuta atenta e observação são ferramentas que devem ser adquiridas durante o processo de 

aprendizado na formação em psicologia, que é a ciência que trabalha a compreensão da 

subjetividade humana nas relações interpessoais. 

A psicologia escolar, para o que se propõe, demanda que se trabalhe a relação direta 

entre o princípio da compreensão e a função da educação: 
A compreensão é, ao mesmo tempo, meio e fim da comunicação humana. O planeta 
necessita, em todos os sentidos, de compreensões mútuas. Dada a importância da 
educação para a compreensão, em todos os níveis educativos e em todas as idades, o 
desenvolvimento da compreensão necessita da reforma planetária das mentalidades; 
esta deve ser a tarefa da educação do futuro. (MORIN, 2011b, p. 91) 

 

Dessa forma, se a psicologia escolar está intrinsecamente relacionada à função 

educacional, faz-se imprescindível pensar a função que poderá ser estabelecida para a atuação 

do psicólogo escolar como um grande desafio, tendo em vista sua ciência e formação de 

origem. Isso envolve possibilidades, mas muitas dificuldades de vida e formação. O que se 

pode chamar de dificuldades de vida são as de enfrentamento, o que Morin denomina 

obstáculos à compreensão:  
Os obstáculos intrínsecos às duas compreensões são enormes; são não somente a 
indiferença, mas também o egocentrismo, o etnocentrismo, o sociocentrismo, que 
tem como traço comum situar-se no centro do mundo e considerar como secundário, 
insignificante ou hostil tudo o que é estranho ou distante. (MORIN, 2011b, p. 84) 
 

Os obstáculos considerados pelo autor dizem respeito às interferências que os próprios 

sujeitos criam e se assujeitam, com explicações e racionalizações que justificam seu 

autoengano. O egocentrismo cultiva o fenômeno denominado self deception, que é a 

autojustificação para a tendência à percepção truncada de situações e dos outros, com 

convicções autoenganosas, que tendem a:  
[...] jogar sobre outrem, estrangeiro ou não, a causa de todos os males [...] a 
perceber, de modo pejorativo, as palavras ou os atos alheios, a selecionar o que lhes 
é desfavorável, eliminar o que lhes é favorável, selecionar as lembranças 
gratificantes, eliminar ou transformar o desonroso. (MORIN, 2011b, p. 84) 
 

As dificuldades, enfrentadas durante o processo de aquisição de conhecimento 

científico e de formação profissional, são aquelas já detectadas por estudiosos que se 

concentram, em sua maioria, na década de 2000 (FRELLER, 2000; MARINHO-ARAUJO, 

2003; VALLE CRUCES, 2006; SOUZA, 2010 e outros). Estes estudos, conforme apontado, 
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anunciam críticas à dicotomização entre teoria e prática na formação e atuação de psicólogos 

escolares.  

A problemática mencionada se constitui em fator que contribuiria para a existência de 

obstáculos no enfrentamento dos profissionais para trabalhar a compreensão das 

subjetividades no contexto escolar, prática que exige conhecimento teórico aplicado às ações 

interventivas concretas com e para os atores institucionais. 

Del Prette e Del Prette (2001), ao tratar das habilidades envolvidas na atuação do 

psicólogo escolar, apontam problemas no tocante às habilidades analíticas e instrumentais da 

formação em psicologia, que repercutirão em entraves para o acontecimento da práxis desse 

profissional.  

Um dos problemas apontados é justamente o da dicotomia entre teoria e prática:  
Pensamento e ação são categorias dicotomizadas que fazem parte de diferentes 
abordagens e análises psicológicas e, sem dúvida, tem influenciado representações 
distorcidas sobre o exercício profissional do psicólogo, refletindo-se particularmente 
na visão dissociada entre teoria e prática. (DEL PRETTE e DEL PRETTE, 2001, p. 
148) 
 

A apreensão do conhecimento teórico em sua aplicação prática, intencional, 

transformadora, exigirá do psicólogo escolar o domínio de uma importante habilidade 

instrumental, a do manejo das relações interpessoais, adquirida com a articulação entre 

formação e atuação. Os autores denunciam lacunas quanto a essa articulação na formação 

profissional; trata-se de um fator em evidência nas últimas tendências de diretrizes para o 

curso de psicologia, como será abordado no capítulo seguinte. 

Como visto, a prática humanizadora rege a função educativa em suas ações voltadas às 

atenções primária e secundária - promoção de saúde e prevenção. Humanizar, portanto, é a 

tarefa que interliga a educação à psicologia; é o pano de fundo dos princípios que devem reger 

a atuação do psicólogo escolar, em uma teia complexa de relações interdependentes. A 

atuação prática deve concretizar os princípios que são cognitivos, afetivos, éticos e morais, 

imbricados na questão da emancipação e autonomia, coexistentes com o assujeitamento e 

dependência que habitam as intersubjetividades.  

Humano, conforme definição, é o "pertencente ou relativo ao homem: natureza 

humana". Deriva de humo (do lat, humus)25, é matéria orgânica originada da decomposição 

vegetal e restos animais em solo florestal, que tem propriedades coloidais importantes para a 

nutrição vegetal, favorecendo a estrutura do solo e retenção de água. A complexidade 

                                                            
25 Cf. o dicionário etimológico de Silveira Bueno. 
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dialógica em ciclos recursivos da vida humana faz-se presente até mesmo em suas raízes, 

tanto etimológicas quanto as ligadas à natureza: vida e morte em constante movimento para 

regeneração do solo que precisa da morte para gerar a vida. 

Apesar da ciência sobre o humano enquanto devir - ele se torna humano no decorrer 

do processo de humanização - sua definição permite lembrar sua esfera biológica, ligada à 

natureza como ser vivo que depende do ar, água e alimentos que ingere para a própria 

sobrevivência. Se a etimologia de homem/humano relaciona-se também à raiz biológica 

implicada em ciclos vitais da natureza ambiental, há de se atentar para os aspectos bio-

ecológicos da humanidade, indissociados dos demais, relativos aos sociais. 

A concepção do ato de humanizar traz em seu bojo o ato de educar. Historicamente, os 

processos educativos da humanidade, em diversos contextos, estão relacionados à ideia de 

controle. Como visto, a origem da educação brasileira deu-se pelo cerceamento de impulsos 

selvagens com os ensinamentos doutrinários por parte dos catequistas portugueses aos nativos 

da terra (MASSIMI, 2011a). 

Ao longo dos tempos, domar o selvagem que existe no humano tornou-se parte da 

educação, e a contenção dá o caráter cindido do humano que, aculturado, convive com essa 

duplicidade. Conforme Figueiredo (1992, p. 110): "Se o homem natural é o 'lobo do homem', 

a civilização não o transforma em cordeiro nem em lobo realmente domado: continuamos 

feras, prudentes apenas o bastante para escolher viver sob a tutela de um domador, no abrigo 

de nossas jaulas". 

No cenário do aculturamento que refreia aquilo que do homem é natural, nasce a 

civilização que jogará as forças domadas para a vida privada, cindindo-a do espaço público 

(FIGUEIREDO, 1992). Nesse sentido, o mundo externo não dá lugar à autenticidade do ser 

humano, porque se humanizar representa a cisão de espontaneidade e desejos com o bom 

comportamento. A vida privada, relativa ao indivíduo em particular, pode significar o 

recolhimento do indivíduo, cindindo-se do todo social; assim, perde-se de vista o todo ao se 

tratar do uno. Interesses sociais e coletivos poderiam ser compreendidos como mundo à parte 

do mundo individual:  
A civilidade, efetivamente, existe tanto como instrumento repressivo quanto como 
defesa do homem natural. As identidades fictícias dos súditos e do soberano, que 
ocupam e se movimentam nos espaços públicos, garantem a sobrevivência e dão 
perspectivas de desenvolvimento aos seres naturais, que se recolhem ao campo da 
privacidade, dos interesses e negócios particulares, das opiniões pessoais, das 
associações ou sistemas privados, desde que legítimos. (FIGUEIREDO, 1992, p. 99) 
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A cisão público x privado, individual x coletivo, poderá repercutir em alienação dos 

sujeitos que, cindidos do todo, passarão, muitas vezes, a agir de forma mais autômata e menos 

autônoma. Portanto, há implicações políticas desafiadoras para a atuação do psicólogo 

escolar, compromissada socialmente para a promoção da autonomia e emancipação. 

Para o enfrentamento da problemática que se apresenta, vale ressaltar uma outra 

conotação para a concepção de civilidade, derivada de civilização, que por sua vez deriva do 

latim26 cives, civilis, civitas, ou seja, de cidade, cidadão, cidadania. Civilização no sentido 

puramente etimológico quer dizer implementação da condição de cidadania para toda uma 

sociedade, portanto, dizendo respeito a uma qualidade de quem habita a cidade como polis, 

lugar público, com sentido comum. Daí a conotação de uma situação de aprimoramento, de 

aperfeiçoamento da vida de uma determinada sociedade. 

Aliado a esse último significado de civilização, Morin (2007b) conceitua civismo 

como uma virtude que denomina sociopolítica da ética, relacionando-o ao de democracia, 

porém aponta dificuldades: 
A democracia faz do indivíduo um cidadão que reconhece deveres e direitos. O 
civismo constitui então a virtude sociopolítica da ética. Requer solidariedade e 
responsabilidade. Se o civismo se esgarça, a democracia esgarça-se. A não-
participação na vida da cidade, apesar do caráter democrático das instituições, leva à 
agonia da democracia. Há portanto, num caso assim, perecimento de democracia e 
civismo. (MORIN, 2007b, p. 149) 
 

O civismo, segundo a visão moriniana, está lado a lado com a democracia e a 

solidariedade. Dessa forma, a função humanizadora da educação está diretamente relacionada 

aos preceitos técnicos para a atuação do psicólogo escolar. 

As oscilações de proeminência entre o individual e o coletivo, implicado em valores 

ético morais, dizem respeito a vivências que acontecem na prática cotidiana das instituições 

familiares, escolares e outras.  

Heller (2000, p. 23) considera o cotidiano como âmbito individual, intrinsecamente 

ligado ao coletivo. Para tanto, discute a dimensão ética-moral. Para a autora, a moral se 

constitui na ética como motivação: "[...] é algo individual, mas não uma motivação particular: 

é individual no sentido de atitude livremente adotada (com liberdade relativa) por nós diante 

da vida, da sociedade e dos homens". A autora segue discutindo os dois lados da função moral 

que coexistem, o lado inibidor, do veto, da proibição, e o da transformação pela culturalização 

das particularidades individuais, e anuncia que não há superação dessa dualidade: 
                                                            
26 Cf. estudo em diversas fontes citadas, dentre elas, a 14ª impressão do Novo Dicionário Aurélio. 
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Por mais intenso que seja o esforço 'transformador' e culturalizador da moral, não se 
supera sua função inibidora e essa se impõe na medida em que a estrutura da vida 
cotidiana está caracterizada basicamente pela muda coexistência de 
particularidade e genericidade. (HELLER, 2000, p. 23, grifos da autora) 

 

Não se pode deixar de reconhecer a complexidade da organização da vida humana. O 

pensamento complexo reconhece essa organização, denominada civilização, como um lugar 

de entrelaçamentos que coexistem em suas contradições e que estão postos em movimento 

dialético e dialógico, porque de forma contínua e recorrente não permite espaço para 

superação. Nesse sentido, Morin (1997) discorre sobre os obstáculos da civilização e o que 

nomeia sua enorme dificuldade, para defender uma política de civilização. Com relação ao 

problema enfrentado pela civilização, afirma o autor:  
Civilizar a terra! Há que tomar consciência de que a civilização não é mais que uma 
fina crosta à superfície dos nossos seres e das nossas sociedades. Reforçar a crosta 
suporia uma transformação profunda das relações humanas, e é esse justamente o 
problema. [...] O pensamento complexo, consciente das ambivalências, do mal no 
bem, do bem no mal, da impossível perfeição, do impossível acabamento, da 
ecologia da ação, do entrelaçamento sempre inesperado das inter-retroações, da 
impossível liquidação do 'negativo', está nesses próprios fundamentos consciente da 
enorme dificuldade. (MORIN, 1997, p. 194) 
 

Apesar do problema presente na civilização, prossegue o autor: 
A impossibilidade de eliminar todos os obstáculos diz-nos que não existe um mundo 
dos mundos. Mas não elimina a possibilidade de um mundo melhor. [...] O princípio 
de incerteza da realidade é uma brecha no realismo e no impossível. É por essa 
brecha que se deve introduzir a política de civilização. (MORIN, 1997, p. 196) 
 

A crise da civilização e da democracia, denunciadas por Morin (2007b) teriam que dar 

lugar a diversas regenerações, segundo ele, que estariam coligadas: a regeneração ética, 

democrática e do civismo. Essas regenerações são, por sua vez, condicionadas às ações 

humanas, inclusive as de responsabilidade profissional e científica, e como motes deste 

estudo, mais especificamente, as da área psicológica ligadas ao campo escolar. O autor faz 

uma leitura crítica ao caráter da hiperespecialização das ciências que as torna "inacessíveis ao 

profano". (MORIN, 2007b, p. 150). Defende o que denomina democracia cognitiva quando, 

em outras palavras, refere-se à transdisciplinariedade voltada ao atendimento de problemas 

cotidianos. O autor afirma: "O problema não existe apenas no que diz respeito à crise ou à 

guerra. Atinge a vida cotidiana". (MORIN, 2007b, p. 152) 

No entanto, o que subjaz às ações humanas, em especial à atuação do psicólogo 

escolar, é a questão da postura, pautada em leitura de mundo, de si mesmo e do outro. Torna-

se necessário, neste momento, voltar ao tripé moriniano anteriormente citado para o 
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desenvolvimento de ações, que são a arte estratégica, representada pela inteligência, a arte 

dialógica, representada pelo pensamento e a arte reflexiva, representada pela consciência.  

A autoética, virtude humana individual ao mesmo tempo que social e gerada pelo anel 

recursivo solidariedade-complexidade-liberdade, está presente e interligada ao tripé 

inteligência-pensamento-consciência. Todos esses elementos são pré-requisitos básicos, pelo 

que se compreende, das ações humanas que devem responder às necessidades cotidianas que 

se apresentam.  

A responsabilidade sobre as diversas necessidades coletivas e individuais é a 

capacidade de responder, como o próprio termo anuncia. As ações de responder às demandas 

implicam estratégias para que sejam concretizadas como atuações práticas e são estratégias 

pensadas e refletidas, em anel recorrente e interdependente.  

A arte estratégica é a que fará concretizar uma ação. A inteligência, como estratégia, 

tem o significado etimológico27 do latim intelligentia, de intelligere, "discernir, compreender, 

entender", formado por inter, "entre", mais legere, "escolher, separar". Portanto, a capacidade 

de escolha, de tomada de decisões, é a capacidade de uso do potencial da inteligência, a arte 

estratégica.  

A consciência estratégica do pensar de forma complexa implica a capacidade de se 

lidar com as incertezas da complexidade, com a imprevisibilidade em meio aos caminhos 

percorridos; talvez as dificuldades que se apresentam no ato da escolha sejam a presença de 

riscos advindos de probabilidades de mudanças de rumo tomado: 
[...] a resposta às incertezas da ação é constituída pela escolha refletida de uma 
decisão, a consciência da aposta, a elaboração de uma estratégia que leve em conta 
as complexidades inerentes às próprias finalidades, que possa se modificar durante a 
ação em função de imprevistos, informações, mudanças de contexto e que possa 
considerar o eventual torpedeamento da ação, que teria tomado uma direção nociva. 
Por isso, pode-se e deve-se lutar contra as incertezas da ação; pode-se mesmo 
superá-las em curto ou em médio prazo, mas ninguém pretende tê-las eliminado em 
longo prazo. A estratégia, assim como todo conhecimento. Continua sendo a 
navegação em um ocenano de incertezas, entre arquipélago de certezas. (MORIN, 
2011b, p. 79) 
 

Entende-se, portanto, que a inteligência é uma arte estratégica complexa, que envolve 

o saber superar dificuldades momentâneas situadas, por vezes, como obstáculos para a ação. 

Vale lembrar que as repercussões de toda ação não são estritamente individuais, mas também 

coletivas, de acordo com o paradigma da complexidade, a serviço de uma finalidade 

                                                            
27 Disponível em:<http://origemdapalavra.com.br/palavras/inteligencia>. Acesso em: 18 jul. de 2012. 
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complexa, que envolve os princípios de liberdade, igualdade, fraternidade, complementares e 

ao mesmo tempo antagonistas entre si (MORIN, 2011b).  

O compromisso coletivo a que se remetem os referenciais técnicos para a atuação do 

psicólogo escolar, tratados no próximo capítulo, está relacionado à necessidade de ações que 

reflitam o contexto institucional, social, da mesma forma que toquem cada sujeito. Os valores 

enquanto liberdade, igualdade, fraternidade, são, então, dialogicamente interdependentes, sem 

que um se oponha ao outro, destruindo-o, mas complementando-o. Esses valores só poderão 

existir em inter-relação, e em reposta à necessária existência da não liberdade, da 

desigualdade, da competitividade, desafiadoras para a promoção de ações de enfrentamento. 

Os desafios que se postam nos sistemas organizacionais humanos são inúmeros, 

porque os riscos estão no próprio humano, que é contraditoriamente egocêntrico e altruísta. 

Quando tomado pela ira em sua cegueira de espírito, faz-se necessária a busca da ética da 

religação: 
Quando o espírito está cego pela ira, pelo ódio ou pelo desprezo, a diferença cresce e 
o outro é excluído da identidade humana. Transforma-se em cão, porco ou, pior 
ainda, em dejeto e excremento. Em contrapartida, a simpatia, a amizade, a afeição e 
o amor intensificam o sentimento de identidade comum. Como já mostramos, o 
sujeito humano carrega um duplo 'programa', um egocêntrico, o outro altruísta; a 
rejeição do outro fora da identidade comum produz o fechamento egocêntrico e é 
produzida por este; a inclusão do outro em um nós produz simultaneamente a 
abertura altruísta e é produzida por esta. A ética altruísta é uma ética da religação 
que exige manter a abertura ao outro, salvaguardar o sentimento de identidade 
comum, consolidar e tonificar a compreensão do outro. (MORIN, 2007b, p. 103) 
 

Conforme o autor, há um excesso de separação em nossa civilização; são inúmeras as 

fontes de angústia que se postam na vida cotidiana em que impera o individualismo. Para 

tanto, é preciso religar os saberes, os afetos, os seres entre si. "Estamos em déficit de religação 

e esta se tornou uma necessidade vital [...] necessitamos de forças de nos amparem e unam. 

Precisamos de religação, pois estamos numa aventura desconhecida". (MORIN, 2007b, p. 

104) 

Ainda, segundo ele, há, em cada um de nós, o diábolus,28 que é o diabo, aquele que 

nos faz separados uns dos outros, porém somos passíveis de religação na separação. O 

contraponto do diabo é o símbolo, aquele que une, que dá a sintonia, que promove a síntese e 

dá o significado comum da coletividade. É nesse jogo entre divisão e união, que se criam 

possibilidades de promoção de uma ética altruista, intensificando-se o sentimento de 

identidade comum. 

                                                            
28 Termo cuja raiz é oriunda de díade, divisão. 
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A ética da religação e altruismo busca (re) ligar o sujeito uno-multiplex, que para 

desenvolver-se como uno, único, singular e indivisível, depende, concomitantemente, do 

pertencimento ao todo. Pertencer ao grupo não é simplesmente estar inserido fisica ou 

burocraticamente, mas saber-se como parte vital e membro atuante, produtor e produto de 

ações que se conjugam em comunhão, comunitárias e coletivas.  

Eis mais um desafio, para a atuação do psicólogo, em especial o escolar, que deve 

lidar com sujeitos e subjetividades no meio institucional, a função de atuar em meio às 

peculiaridades humanas, individuais, arraigadas a tendências egocêntricas, e sabê-las 

importantes para o movimento de religação entre as singularidades, ao mesmo tempo que 

contribuir para que se preserve o uno, a individualidade, respeitando-se a diversidade.  

Atuar é concretizar, do latim concretu, que existe em forma material. O termo 

concreção significa solidificação, e encontra sua definição29 como "ato ou efeito de 

concrescer", no sentido de solidificar, definido como "1. crescer por agregação de partes; 

aglutinar-se; 2. crescer ou formar-se dentro de um todo". O substantivo concrescência, por sua 

vez, significa "ato ou efeito de crescer em conjunto, unido ou ligado". Depreende-se daí o 

significado etimológico para concretizar - o de crescer junto - ligado ao de solidariedade, que 

diz respeito à solidificação; para que algo se concretize, é imprescindível que a ação que o 

tenha produzido seja conjunta, coletiva.  

Os significados etimológicos de responsabilidade, concretização e solidariedade 

demonstram estreita relação com as referências técnicas para profissionais da psicologia no 

campo escolar e educacional ao se discutir emancipação como caráter coletivo e de 

compromisso social, assim como na participação de projeto político pedagógico da escola. 

O todo complexo que indissocia sujeito/consciência não é constante, definido, porque 

está em movimento, repleto de conteúdos inconscientes. Estes se unem à forte necessidade de 

objetividade, na consciência da consciência, em momentos reflexivos do conhecimento, ação 

e pensamento. No entanto, a fragilidade da consciência pode levar à falsa consciência, à 

errância no fechamento das definições elaboradas pelo pensamento, à sua própria mutilação 

como consciência. Para Morin (2007, p. 112), "A falsa consciência é pior que a inconsciência, 

pois está convencida de ser a verdadeira consciência; as cretinas boas consciências são as 

piores falsas consciências".  

A noção de subjetividade em Dias (2006) encontra alicerce no pensamento complexo, 

englobando os seus operadores dialógico, recursivo e hologramático: 
                                                            
29 Cf. dicionário etimológico Houaiss, para esta e as demais definições que a acompanham. 
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A subjetividade é um sistema organizador do mundo interno e do mundo externo do 
sujeito, construído nas relações interpessoais e por sua influência. Ela se manifesta 
na singularidade e na peculiaridade de cada um, podendo ser conhecida ou 
desconhecida. Esta subjetividade permite ou obstrui o desenvolvimento e o 
crescimento pessoal. Impede ou resgata lembranças do passado que se mostram e 
interferem no presente. (DIAS, 2006, p. 13-14) 
 

Compreende-se a subjetividade humana como dialógica, lembrando que seus 

componentes são concomitantemente contraditórios e complementares, imprescindíveis uns 

aos outros, já que convivem em relação de interdependência. Reconhece-se a relação 

dialógica na definição proferida por Dias (2006, p. 13-14): "[...] do mundo interno e do 

mundo externo do sujeito, construído nas relações interpessoais e por sua influência [...] 

podendo ser conhecida ou desconhecida. Esta subjetividade permite ou obstrui o 

desenvolvimento [...] impede ou resgata lembranças [...]".  

O operador recursivo do pensamento complexo está relacionado à interdependência da 

subjetividade, ao se conceber o sujeito constituído e constituinte das inter-relações com os 

demais em um determinado ambiente. O ser é produto e produtor, sujeito e criatura; está em 

constante movimento e processo recursivo.  

Esse movimento é observado na definição de subjetividade em Dias (2006, p. 13-14) 

quando a construção do sujeito se apresenta "nas relações interpessoais" que se processam no 

próprio sujeito e "interferem no presente". Sua constituição é infinitamente dada em cadeia 

recursiva. Tratam-se de processos em circuitos, cujos efeitos retroagem sobre as causas que os 

desencadearam; é um processo organizador que vai além do circuito e da retroação 

reguladora, presentes na cibernética, e que envolve percepção e pensamento (PETRAGLIA, 

2000).  

Detecta-se o operador hologramático como constituinte da subjetividade, ao lado dos 

dialógico e recursivo, no momento em que se percebe seu caráter uno-multiplex. A 

subjetividade está contida na complexidade das macrointer-relações, ao mesmo tempo que 

constituída pelas microinter-relações; é macrocósmica como parte do todo que a contém e 

microcósmica em sua multiplicidade interior. Dessa forma, a concepção de subjetividade é 

"[...] um sistema organizador do mundo interno e do mundo externo do sujeito, construído nas 

relações interpessoais e por sua influência. Ela se manifesta na singularidade e na 

peculiaridade de cada um". (DIAS, 2006, p. 13-14) 

Assim expressa, a subjetividade mostra-se una-multiplex. Una, porque peculiar, única; 

multiplex, porque só existe como sistema organizador, como todo. É ao mesmo tempo todo e 

unidade, ambos, tanto um quanto outro, igualmente importantes e interdependentes.  
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A provisoriedade, que contribui para a incerteza, revela-se nas considerações de Morin 

(2007a) que detectam a dialogicidade das nuances da personalidade humana que se alternam, 

o que denomina "saltos de personalidade":  
O sujeito humano está também potencialmente destinado ao amor, à entrega, à 
amizade, à inveja, ao ciúme, à ambição, ao ódio. Fechado sobre si mesmo ou aberto 
pelas forças de exclusão ou de inclusão. Existem bons e maus sujeitos, conforme 
toda a gama da afetividade humana; um mesmo sujeito pode ser ora bom ora mau. 
(MORIN, 2007a, p. 77) 
 

O homo complexus é constituído por infinidade de contradições coexistentes, 

antagônicas e complementares, interdependentes. Inerentes à condição humana, as 

contradições encontram espaço de acolhimento contínuo, em que preconceitos ou exclusão 

não cabem (PETRAGLIA, 2008). O homo complexus é simultaneamente sapiens e demens, é 

alegre e triste, harmônico e desarmônico, lúdico e trabalhador. Apresenta polaridades assim 

como a vida e a morte, o dia e a noite. 

 

 

3.1.1 A face latente do espírito humano 

 

 

Faz-se importante ressaltar a existência da face latente do espírito30 humano: o 

inconsciente. Morin (2008ª, p. 212) afirma: "A consciência emerge de um fundo inconsciente 

de acordo com um processo inconsciente; ela é, como dizia Schopenhauer, 'a eflorescência 

suprema da inconsciência'".   

O inconsciente para Morin (2007a) é retratado como cavernas interiores, nas quais 

habitam nossos demônios, perigos, trevas. Faz a analogia do mergulho: 
[...] numa descida interminável, avançando em meio às sombras, aos clarões, até que 
cheguem o resfolegar, bater de asas, murmúrios, ecos; de repente, somos 
perseguidos por gritos, espasmos, soluços, uivos, gargalhadas histéricas [...] depois, 
chegamos a um santuário mudo onde se encontra um pequeno ídolo cego, soberano 
[...] A personalidade dominante reina sobre uma caverna fervilhante de prisioneiros. 
(MORIN, 2007a, p. 93-94) 
 

Considerando-se mecanismos inconscientes constituintes da subjetividade humana, 

retoma-se literalmente o termo complexo para então discorrer sobre os complexos imaginários 

que se apresentam nas relações intersubjetivas. O termo complexo no sentido gramatical é 

sugerido por Pena-Vega, Almeida e Petraglia (2003, p. 89): "[...] um complexo é um conjunto 
                                                            
30 Para Morin, espírito é sinônimo de mente. 
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que engloba várias partes ou elementos, ou melhor, é um sistema formado por elementos 

distintos em interdependência". Cabível para as moléculas, este sistema é responsável pela 

troca entre o ser vivo e seu meio.  

Analogamente ao complexo molecular, remete-se aos complexos imaginários quando 

se faz referência à subjetividade humana em suas expressões de afetos - tudo o que afeta o 

sujeito na sua inter-relação com os outros - com as representações que faz dos outros, as quais 

constroem o imaginário expresso na sua forma de ser. Nesse processo, observa-se como se 

projeta neles e como se identifica com eles numa interação de transferências de conteúdos 

psíquicos. Da mesma forma, numa troca constante de transferências do centro do próprio 

imaginário para o real e vice versa31, têm-se transferências afetivas de projeção e identificação 

com figuras que representam poder (os heróis, por exemplo), sacralidade (os deuses, por 

exemplo), emoções e verdades (os mitos, por exemplo), e todo tipo de referencial importante 

que possa constituir a subjetividade humana.  

Em movimento recursivo, a constituição subjetiva assimila de fora para dentro, na 

identificação, e lança de dentro para fora, na projeção. Como mecanismos inconscientes, o 

sujeito não reconhece o objeto externo ou o outro como parte de sua projeção, podendo julgá-

lo ou lhe atribuir um juízo prematuro - um pré-juízo. Por sua vez, quando internaliza 

conteúdos externos, não os reconhece como identificados e internalizados e muitas vezes os 

concebe como naturalmente seus. Sejam características da forma de ser, sejam formas de 

pensar, de sentir, de agir, que se interpenetram como sendo aquele que é.  

Apresenta-se o papel do duplo constituinte do sujeito como alter ego na projeção e 

como ego-alter na identificação - "acontecimento universal na humanidade arcaica (é talvez o 

único grande mito humano universal)" (PENA-VEGA; ALMEIDA; PETRAGLIA, 2003, p. 

93).  

Entra em cena o fenômeno da racionalização como mecanismo inconsciente que o 

sujeito apresenta para afastar as contradições que seu espírito repele, para que se mantenha 

um sistema coerente de entendimento da realidade (MORIN, 2001). A incapacidade para se 

lidar com a incerteza, com as contradições, é o perfil da racionalização, que o faz se aprisionar 

em definições32, pautando a razão apenas na lógica dedutivo-identitária: encerra uma teoria na 

lógica insensível às refutações empíricas e argumentos contrários.33 Atribui-se uma única 

                                                            
31 Cf. Pena-Veja, Almeida e Petraglia (2003, p. 90-91). 
32 Lembrando que o termo definição leva o significado etimológico de finitude. 
33 Cf glossário (MORIN, 2007a). 
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causa a determinado fenômeno, como expressa Morin (2007a, p. 306): "[...] a visão de um 

único aspecto das coisas (rendimento, eficiência), a explicação em função de um único fator 

(o econômico ou político), a crença que os males da humanidade são devidos a uma só causa 

e a um só tipo de agentes são racionalizações".  

A racionalidade defendida pelo pensamento complexo surge para enfrentar a 

racionalização. A racionalidade é o mecanismo da razão integradora, que traz a autocrítica, 

que supera os limites das certezas. Ultrapassa as lógicas absolutamente coerentes e lineares 

que excluem uma terceira possibilidade de uma disjunção binária (a lógica do terceiro 

excluído).  

A autocrítica originada da racionalidade faz com o humano reconheça seus limites, 

conviva com interrogações, com imprevisibilidades, com o mistério.  

Vale ressaltar que os elementos da racionalidade, pertinentes às artes estratégica, 

dialógica e reflexiva, subjazem aos princípios postulados para a atuação do psicólogo escolar 

em seu fazer-pensar-(re) fletir, de forma recursiva. 

 

 

3.1.2 A singularidade do psicólogo no cotidiano escolar  

 

 

Há de se perceber, quando se trata de compreender as ações do sujeito profissional que 

se reconhece no papel de psicólogo escolar, a importância do fator identitário - identidade 

com identificações de diversos personagens sociais quando os desempenha, construidos 

imaginariamente e concretamente. O sujeito compõe, dessa forma, a identidade social e 

pessoal, hologramática e singular. 

A identidade, segundo o princípio aristotélico, é o princípio da diferenciação do eu. 

Este "eu mesmo" é o resultado da objetivação do eu, ou seja, como ele se apresenta, como é 

reconhecido. A diferença entre o eu e o eu mesmo é a identificação deste eu no processo de 

identidade, e é o que garante o acontecimento do computo. A identidade corporal, 

autocentrada, faz parte do princípio informativo (logiciel). Princípio este, básico para os seres 

vivos, incluindo as bactérias.  

A identidade do princípio informativo exige uma auto-exo-organização - a auto-

organização como sistema dependente do mundo externo (MORIN, 1996). 
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O diferencial da identidade humana é o que vai além da auto-eco-organização: é a 

auto-eco-noo-psico-sócio-antropo-organização construída na relação do sujeito da espécie 

humana, espiritual e psicológico, com determinada linguagem e cultura.  

O reconhecimento da configuração da construção da identidade humana é o processo 

de objetivação do sujeito pelo próprio sujeito, é quando este sujeito é ao mesmo tempo sujeito 

e objeto. Ele se reconhece ao longo de sua própria história como um ponto singular de um 

holograma. Este reconhecimento é o EU diferente do outro eu, no que se mantém ao longo da 

sua historicidade; traduz-se no pronome EU algo que mais ninguém, além do próprio sujeito, 

pode pronunciar por ele. 

Cada sujeito é singular em sua existência no mundo e assim deveria ser reconhecido, 

tanto quanto a singularidade da sua profissão. A necessária especificidade da atuação 

psicológica no âmbito escolar educacional é uma questão instigante para este estudo, assim 

como para profissionais e pesquisadores da área, como Marinho-Araujo e Almeida (2005a). 

 As autoras, pautadas em levantamentos de revisões bibliográficas a respeito, acusam 

como problema recorrente a falta de consistência e clareza sobre a identidade profissional do 

psicólogo escolar e defendem o reconhecimento de uma especificidade de competências 

necessárias para sua prática. Segundo elas, essa atuação deve ser engajada e compromissada 

socialmente, promovendo-se ações intencionais e lúcidas dentro do contexto histórico-

cultural:  
Para tal, há que se refletir sobre a natureza e constituição da identidade profissional 
do psicólogo escolar, que se configura como uma questão complexa, relacionada e 
influenciada por muitos aspectos, especialmente pela história pessoal do psicólogo e 
pelo reconhecimento social da profissão. (MARINHO-ARAUJO; ALMEIDA, 
2005a, p. 245) 
 

Já para Morin (2007a, p. 94), o conceito de identidade está indissociado de 

subjetividade e de personalidade. Estes três conceitos se referem ao sujeito, que representa a 

singularidade cósmica e hologramática, um ponto singular, um microcosmo complexo, 

contraditório. A contradição, na relação dialógica da identidade, é estabelecida pelo autor 

quando se remete a Hegel, ao dizer que "a identidade é a união da identidade e da não 

identidade". 

A identidade individual imbricada na identidade coletiva compõe a subjetividade que 

por sua vez compõe sua identidade profissional.  

O sujeito é composto pelo que Morin denomina dualidade interior, mecanismo que o 

capacita para a auto-objetivação, que é a possibilidade do diálogo mental consigo mesmo. No 
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momento da auto-objetivação o EGO se distingue do EU automaticamente no anel reflexivo. 

Tendo-se fixado esta distinção, no momento seguinte há a identificação EGO-EU.  

Em sua autobiografia, Morin se refere ao seu próprio duplo, dialogicamente percebido: 

"Às vezes, sinto a presença muito próxima de meu duplo, estranho a mim mesmo e que, no 

entanto, sou eu mesmo". (MORIN, 2010, p. 11) 

Ciampa, ao considerar a ideia de identidade coletiva referindo-a sempre a 

personagens, afirma:  
Utilizando uma linguagem dramatúrgica, pode-se dizer que a política de identidade 
de um grupo ou coletividade refere-se de fato a uma 'personagem' coletiva; fala-se 
tanto de um 'branco' ou um 'negro', quanto se pode falar de um 'judeu', um 
'psicanalista', um 'velho', um 'jovem', um 'corintiano', um 'trabalhador', um 
'vagabundo', etc. (CIAMPA, 2002, p. 5) 
 

Os binômios humanos que se interpenetram dialogicamente - opostos e 

complementares - no processo de desenvolvimento - realidade, imaginário, consciência, 

inconsciência, sapiens, demens, são como que ingredientes das múltiplas personalidades que 

vivenciam papéis identitários. Sociais, subjetivos e objetivos ao mesmo tempo, tais papéis 

compõem as identificações no processo mimético, construindo a identidade do sujeito.  

A identidade humana é una e plural, pessoal e social, temporal e atemporal; cada um é 

composto pelo presente e passado de sua história pessoal, com todas as idades que já teve, 

ainda que se manifestem conforme a cirscunstância. De maneira análoga, estão presentes 

também não só seus pais como ancestrais com todo seu mundo concreto e simbólico, de 

várias épocas e lugares. Há, inseridos na identidade do sujeito, mimetismos inconscientes dos 

seus ancestrais. Afirma Morin (2007a, p. 87): "[...] nossos pais e nossos ascendentes estão em 

nós; suas marcas, estreitamente associadas em nossos genomas, ressuscitam sem parar a 

presença deles em nós. Carregamos, de maneira confusa, indistinta, essa multiplicidade de 

seres que sobrevivem, assim, além da morte".  

Ao se considerar que a subjetividade humana é o complexo universo de fatores inter-

relacionados de cada ser, sua identidade provem do processo de autoidentificação, como 

sujeito que é.  

O processo de identificação EGO-EU (MOI-JE) constroi a identidade humana. 

Construção descontínua, antagônica, cuja "personalidade dominante pode estar sujeita a 

eclipses e dar lugar a uma das personalidades, que se cristaliza atualizando-se". (MORIN, 

2007a, p. 94). Vale chamar a atenção para se compreender a construção metafórica de eclipses 

relativa ao princípio da transitoriedade da vida humana. 
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O complexo EGO-EU funciona como o átomo: uno e múltiplo quando decomposto. É 

uma unidade múltipla, representada pelo eu e pelo ego, respectivamente. O eu é o indivíduo - 

indivisível - , que se mantém, unindo a heterogeneidade dos vários egos. Nas palavras de 

Morin (2007a, p. 94), um "unificador de uma multiplicidade formidável e de uma totalidade 

multidimensional".  

A noção de sujeito implica os princípios de exclusão e inclusão, em que são 

indissociáveis e interdependentes o Eu e o eu. O Eu aponta para a exclusão, que é o 

afastamento do outro quando se considera a singularidade do Eu, no sentido egocêntrico, 

diferenciado, pois é o centro, e ninguém pode pronunciá-lo em meu lugar. 

Conforme Morin : 
[...] diria que há um princípio 'logístico' de identidade, que pode ser resumido na 
fórmula: 'Eu [je] sou eu [moi]'34. 'Eu [je] sou eu [moi]' é o princípio que permite 
estabelecer, a um só tempo, a diferença entre o 'Eu' (subjetivo) e o 'eu' (sujeito 
objetivado), e sua indissolúvel identidade. (MORIN, 2003, p. 120 grifos do autor) 

 

O eu é quando se diz: Eu sou eu. Este eu, conforme Dias (2008), se define quando o 

outro se inscreve em mim, tornando-se presente, e esta presença dá a possibilidade de 

alteridade, o que permite a comunicação entre pares. 

 

 

3.2 A PSICOLOGIA ESCOLAR NAS BRECHAS DO (IM)POSSÍVEL: IMPRINTING E 

DIALÓGICA CULTURAL 

 

 

Percebe-se que o papel do psicólogo escolar sofre estereotipias criadas por crenças 

pautadas em velhos paradigmas presentes no discurso e no pensamento dominantes de 

contextos social, político e econômico desde a origem da oficialização da profissão no país, 

na década de 1960.  

Pela não compreensão da diversidade escolar por parte da própria instituição, 

apresenta-se muitas vezes, na demanda para o psicólogo, o sonho da homogeneização dos 

sujeitos para que estejam bem adaptados. Adaptados, neste caso, não significando 

socializados e se desenvolvendo satisfatoriamente, mas como significado de ajustados ao 

                                                            
34 No original, Je suis mois. Moi diz respeito à representação que o sujeito tem de si mesmo. Na tradução, utiliza-
se "Eu" e "eu" para respectivamente, os termos je e moi (nota da tradutora). 
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padrão tido como o ideal de normalidade, no processo de normalizá-los, ou ainda consertá-

los.  

Segundo Kupfer (2008, p. 65), o psicólogo é chamado para "consertar" a escola (com 

"s"). A autora sugere que, em vez disso, o profissional seja "um dos agentes na produção de 

uma instituição bem 'concertada!'". Neste caso, com "c", fazendo analogia com o concerto de 

uma sinfonia - considera-se a heterogeneidade para a harmonia da sinfonia da orquestra.  

O poder do imprinting cultural, repressor pela normalização, é um problema que 

merece evidência. O poder imperativo, proibitivo, do que Morin denomina imprinting cultural 

traduz-se pela "força normalizadora do dogma, a força proibitiva do tabu. As doutrinas e 

ideologias dominantes dispõem também da força imperativa/coercitiva que leva a evidência 

aos convictos e o temor inibitório aos outros". (MORIN, 2011a, p. 29)  

A anteriormente citada forma de assujeitamento pela falsa consciência regida por 

crenças, tomadas pelo sujeito como verdades, está intimamente relacionada ao imprinting 

cultural, que é definido como:  
[...] marca matricial que inscreve o conformismo a fundo, e a normalização que 
elimina o que poderia contestá-lo. O imprinting é um termo proposto por Konrad 
Lorenz, para dar conta da marca indelével imposta pelas primeiras experiências do 
animal recém-nascido (como ocorre com o filhote de passarinho que, aos sair do 
ovo, segue o primeiro ser vivo que passe por ele, como se fosse sua mãe), o que 
Andersen já nos havia contado à sua maneira na fábula d'O patinho feio. O 
imprinting cultural marca os humanos desde o nascimento, primeiro com o selo da 
cultura familiar, da escolar em seguida, depois prossegue na universidade ou na vida 
profissional. (MORIN, 2011b, p. 26-27grifo do autor) 
 

Os imprintings culturais, marcas inscritas nos sujeitos pela cultura a que estão 

submetidos, são provenientes de princípios que determinam expressões subjetivas de vida: 

"[...] o paradigma efetua a seleção e a determinação da conceptualização e das operações 

lógicas. Designa as categorias fundamentais da inteligibilidade e opera o controle de seu 

emprego. Assim, os indivíduos conhecem, pensam e agem segundo paradigmas inscritos 

culturalmente neles". (MORIN, 2011b, p. 24)  

Segundo o autor, o pensamento complexo a respeito da relação homem/natureza, que 

concebe o humano natural e cultural a um só tempo, "ainda não está inscrito na cultura 

científica". (MORIN, 2011b, p. 25). Isso poderia explicar a dificuldade de se conceber o 

humano de forma complexa, porque o paradigma da simplificação é aquele que prepondera 

nessa cultura, e que considera os elementos do binômio natureza/cultura como excludentes 

entre si. 
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O paradigma da simplificação, para o autor, apesar de inconsciente, apresenta-se 

supraconsciente, já que alimenta e controla o consciente, constituindo axiomas, discursos, 

teorias; é o paradigma que gera e regenera a organização das subjetividades em suas formas 

de pensar, sentir e agir.  

Um exemplo tido como o "grande paradigma do Ocidente" (MORIN, 2011b, p. 25), é 

originado no século XVII, com René Descartes. Esse paradigma cartesiano é o necessário 

para a análise, que separa cada unidade do todo. É o princípio da disjunção, que, ao dissociar 

elementos para a sua compreensão, fixa-se na dicotomia entre sujeito/objeto, alma/corpo, 

espírito/matéria, qualidade/quantidade, finalidade/causalidadae, sentimento/razão, 

liberdade/determinismo, existência/essência.  

A hegemonia ocidental dessa disjunção não permite a crítica que problematiza a 

existência humana; essa criticidade é marginalizada, mas, segundo o autor, um paradigma tem 

a face que cega, e ao mesmo tempo a face que revela. 

Ainda que não se apresente a identificação, por parte dos participantes do estudo, com 

o poder do imprinting cultural, os limites sócio-institucionais e subjetivos estão postos. Tais 

limites poderiam acontecer pela demanda que se estabelece ao psicólogo escolar ao mesmo 

tempo que por elementos de sua subjetividade que se configuram de forma singular e única no 

tecido que se tece ao longo da sua história de vida. Quais os elementos subjetivos presentes na 

história do sujeito que lhe permitiriam, ao mesmo tempo, ser inovador e inovar, se 

metamorfosear?35.  

A atuação profissional está envolta na racionalização da cultura que produz o 

imprinting e faz com que se veja os problemas ora como obstáculos intransponíveis, 

facilmente justificáveis, ora como superficialmente solucionáveis, sem importância, e para 

isto também se constroem explicações simplistas, muitas vezes desmerecedoras de maior 

atenção.  

As instituições escolares, ao reproduzir e produzir novos imprintings culturais, 

envolvem os atores que dela fazem parte nesse circuito da racionalização. É aí que moram os 

olhares simplistas e as concepções deterministas que individualizam problemas sócio-

institucionais e dão origem aos preconceitos.  

"Somos culturalmente hipnotizados desde a infância", observa Morin (2011a, p. 30), e 

isto é o resultado da produção do imprintig cultural, que produziria uma espécie de 

"alucinação que faz ver o inexistente". (MORIN, 2011a, p. 30). As crenças advindas deste 
                                                            
35 Cf Ciampa (1990). 
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processo emergem em forma de verdades. "Um complexo de determinações socionooculturais 

concentra-se para impor a evidência, a certeza, a prova da verdade do que obedece ao 

imprinting e à norma". (MORIN, 2011a, p. 31) 

As determinações socionooculturais referem-se, além das questões sociais e culturais, 

ao sistema noológico de uma sociedade, constituinte da noosfera - o âmbito, ou ainda a vida 

das ideias36 - nas vidas e modos de ser dos sujeitos.  

As crenças e modos de pensar constituintes da noosfera são concomitantemente 

produtos e produtoras da mente:  
[...] vemos que o mundo das ideias oscila entre o absoluto e o epifenômeno, a super-
realidade e a sub-realidade. Que ideia devemos ter da ideia? Que estatuto lhe dar? 
[...] se o primeiro erro consiste em crer na realidade física dos sonhos, deuses, mitos, 
ideias, o segundo erro é de negar-lhes a realidade e a existência objetivas. (MORIN, 
2011a, p. 133) 
 

Se as ideias tiranizam os sujeitos, inscrevendo-lhes verdades e determinando formas 

de pensar e agir, elas fazem parte da super-realidade, pois tem vida própria, apesar de sua 

existência depender da existência humana. Em defesa dessa característica noológica, o autor 

recorre ao idealismo platônico, que concebe o mundo das ideias como autônomo, assim como 

os números desempenham o papel transcendental em Pitágoras, ou ainda à concepção de 

arquétipos por Jung, que os considera formas a priori de matrizes universais que regem o 

insconsciente coletivo, comandando sonhos e mitos.  

Em contrapartida e ao mesmo tempo, para responder à pergunta anterior referente a 

qual estatuto que deve ser dado à ideia, o autor considera o oscilação entre a super-realidade e 

a sub-realidade. Esta última implica a concepção das ideias como superestrutura determinada 

pela infraestrutura econômica, sociológica e cultural que produz a ideias e as faz 

instrumentos, o pensamento complexo as considera relativamente autônomas, porque são 

interdependentes das condições de formação - dependem delas para ser criadas, e, ao emergir, 

retroagem sobre essas condições. 

Depreende-se, portanto, que as estruturas de pensamento e conhecimento produzidos 

por determinada cultura são, em boa parte, mantidas e reproduzidas pelo processo de 

produção de imprinting cultural. Tal fenômeno contribui para a cultura do sentimento de 

                                                            
36 "Termo introduzido por Teillard de Chardin, em O fenômeno humano. Designa o mundo das idéias, dos 
espíritos/mentes, dos deuses, entidades produzidas e alimentadas pelos espíritos humanos da cultura. Essas 
entidades, deuses ou idéias, dotadas de autonomia dependente (dos espíritos e das culturas que os alimentam) 
adquirem uma vida própria e um poder dominador sobre os humanos". (MORIN, 2007a, p. 303 grifo do autor) 
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verdade que, ao mesmo tempo que bioantropológico, é advindo de imposições pelas 

determinações sociais, culturais e históricas.  

A força da noosfera como possessão dos seres humanos apresenta-se de forma a fazer 

pensar sobre o tênue limiar entre as instâncias consciente e inconsciente, verdades e ilusões, 

autonomia/emancipação, e dependência/subjugação: 
Produto de nossa alma e nossa mente, a noosfera está em nós, e nós estamos na 
noosfera. Os mitos tomaram forma, consistência e realidade, com base nas fantasias 
formadas por nossos sonhos e nossa imaginação. As ideias tomaram forma, 
consistência e realidade, com base nos símbolos e nos pensamentos de nossa 
inteligência. Mitos e Ideias voltaram-se sobre nós, invadiram-nos, deram-nos 
emoção, amor, raiva, êxtase e fúria. Os humanos possuídos são capazes de morrer 
ou de matar por um deus, por uma ideia. No alvorecer do terceiro milênio, como os 
daimons dos gregos, e, por vezes, como os demônios do Evangelho, nossos 
demônios 'idealizados' arrastam-nos, submergem nossa consciência, tornam-nos 
inconscientes, ao mesmo tempo em que nos dão a ilusão de ser hiperconscientes. 
(MORIN, 2011b, p. 27 grifo do autor) 
 

Sobre o que foge à autonomia humana, Morin (2005, p. 206) denomina ecologia da 

ação: "Em função das múltiplas interações e retroações no meio em que se desenrola a ação, 

uma vez desencadeada, escapa, com frequência, ao controle do ator, provoca efeitos 

inesperados e até mesmo contrários aos esperados". A ecologia da ação obedece, portanto aos 

dois princípios - primeiro: a ação do sujeito não depende apenas de sua própria intenção, mas 

também das condições do meio; segundo: sua ação tem efeitos imprevisíveis a longo prazo. 

A dialógica cultural, conforme Morin (2011a), expressa-se pelo paradoxo da 

complexidade de conflitos, por exemplo, o processo de imprinting cultural, ao mesmo tempo 

que limitador, abre brechas para crises e questionamentos no seio do espírito individual, 

podendo possibilitar busca e criação entre ideias contrárias.  

A racionalidade representa as brechas da dialógica cultural presente no imprinting. As 

brechas, conforme apontadas anteriormente, são as possibilidades do pensamento integrador 

do sujeito rumo ao questionamento para incluir e incluir-se na problemática vivenciada.  

O imprinting cultural constrói o sujeito desde a primeira infância com inscrições de 

sinapses cerebrais seletivas. O sujeito, por sua vez, constrói a cultura. Esta intersubjetividade 

que acontece na relação dialógica indivíduo-meio cultural, apresenta, de um lado, as brechas 

da dialógica cultural como possibilidades de ação emancipadora, e de outro lado os 

impedimentos e conflitos gerados pelo imprinting cultural (MORIN, 2011a). 

Pensando-se nas possibilidades ou impedimentos de atuação do psicólogo escolar, se a 

interdição se cristaliza para o sujeito como um paradigma de impossibilidade, a utopia é 

simplesmente o não lugar, de origem grega, u-topos, para novas possibilidades. Mas, 
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dialogicamente, esse impedimento pode promover brechas para que se inove. Assim, as 

brechas são possibilidades de se lidar com os obstáculos que podem ser transformados em 

desafios, rumo a mudanças.  

No entanto, as ações, por vezes, repercutem em resultados inesperados, porque a 

decisão é também uma aposta, pois implica riscos. A consciência do risco e da incerteza 

promove o mergulho na ecologia da ação, que, se de um lado abre brechas para se traçar 

metas e alcançar objetivos, de outro,  
[...] tão logo um indivíduo empreende uma ação, qualquer que seja, esta começa a 
escapar de suas intenções. Esta ação entra em um universo de interações; e é 
finalmente o meio ambiente que se apossa dela, num sentido que pode contrariar a 
intenção inicial. Frequentemente, a ação volta como um bumerangue sobre nossa 
cabeça. Isto nos obriga a seguir a ação, a tentar corrigi-la - se ainda houver tempo - 
e, às vezes, a torpedeá-la, como fazem os responsáveis da NASA, quando explodem 
um foguete que se desvia de sua trajetória. (MORIN, 2011b, p. 76 grifo do autor) 
 

Portanto, pensar a ecologia da atuação do psicólogo escolar é pensar a complexidade 

de seus efeitos e resultados, que muitas vezes fogem ao alcance do ator que protagonizou as 

ações, já que estas se dissolvem no meio institucional com suas diversidades e adversidades.  

A incerteza dos resultados provém da teia complexa de relações que envolve o jogo 

das inter-retro-ações, que foge à linearidade causa-efeito. Existe a incerteza dos fins e dos 

meios; ações nobres podem provocar efeitos sórdidos, assim como ações sórdidas podem 

provocar efeitos nobres como resposta. "Então, não é absolutamente certo que a pureza dos 

meios conduza aos fins desejados, nem que sua impureza seja necessariamente nefasta". 

(MORIN, 2011b, p. 77) 

Talvez esse seja um aspecto importante para se refletir sobre a competência 

profissional, muitas vezes simplificada segundo objetivos e instrumentos utilizados; há de se 

pontuar cuidados necessários com avaliações apressadas que não considerem o circuito de 

fins e meios com contingências de imprevisibilidade e riscos coexistindo com a acertividade 

de metas e projetos.  

Enfrentar a incerteza da ação exige a arte da consciência e inteligência estratégica da 

atuação, aspectos já abordados, ligados à escolha refletida para a decisão. A organização 

sistêmica ativa de inte-retro-ações é a máquina que produz, a partir de programações, aspectos 

que se assemelham nos seres vivos, incluindo os humanos, e nas máquinas programadas pelos 

próprios humanos. Estes, no entanto, se beneficiam da arte estratégica que vai além da 

programação de uma máquina não humana; nesse sentido, "A estratégia deve prevalecer sobre 

o programa" (MORIN, 2011b, p. 79), fazendo com que a produção seja criadora, como será 

visto no próximo capítulo.  
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O planejamento da ação humana envolverá rigor estratégico para que seja traçado o 

caminho a ser percorrido, o método direcionado a determinada finalidade. No entanto, o rigor 

não garante a certeza, portanto, prudência e audácia andam juntas.  

A incerteza e imprevisibilidade demandam flexibilidade para mudanças de rumo da 

estratégia adotada, o que significa que o rigor não pode ser tomado como rigidez, caso 

contrário não haverá espaço para o novo, para o imprevisível, conforme necessidades 

emergentes, inusitadas, inesperadas. 

A imprevisibilidade dos fenômenos que se apresentam no universo escolar e as atuais 

demandas para que os psicólogos promovam ações inter-relacionadas a outros profissionais, 

fugindo de ações isoladas e descontextualizadas, estão presentes em concepções como as de 

Novaes (2001a, p.128), que segue princípios do pensamento complexo. A autora vai além da 

visão interdisciplinar no que se refere à formação do psicólogo escolar: "Na visão 

transdisciplinar, óticas e linguagens heterogêneas deverão ser articuladas, convivendo com 

antagonismos e divergências". Prossegue a autora:  
Lidar com a complexidade será uma característica do psicólogo escolar, segundo o 
epistemólogo Edgar Morin, ela surge da extrema quantidade de interações e de 
interferências entre um número muito grande de quantidades que desafiam as nossas 
possibilidades de cálculo e de previsão, abrangendo também a indeterminação e 
fenômenos aleatórios. (NOVAES, 2001a, p. 129) 
 

Novaes (2001b), ao se remeter às perspectivas para o futuro da psicologia escolar, 

expõe o que considera subsídios necessários para a atuação do profissional psicólogo escolar: 

terá que ter a sapiência de contornar o impasse da invasão desordenada de outras ciências e ao 

mesmo tempo evitar uma especialização excessiva. Quando aponta "alternativas viáveis" para 

a atuação do psicólogo escolar, sugere a função de:  
[...] abrir espaço para uma razão dialógica, para uma ciência libertadora e para uma 
produção científica de expressiva qualidade, injetando-a no próprio tecido da 
organização social, a fim de poder responder com lucidez à opacidade, com o sabido 
ao não sabido e com consciência a não-consciência. (NOVAES, 2001b, p. 63).  
 

Novaes (2001b) aborda o conceito de trajetivo que dá o caráter de transitoriedade, 

princípio importante do pensamento complexo, relacionado às habilidades do psicólogo 

escolar. Quando a este se refere, a autora (2001b, p. 63) afirma: "Questão fundamental para 

ele será a de lidar com o 'trajetivo' que fica entre o 'objetivo' e o 'subjetivo', do ser em 

movimento, nômade, com vários horizontes em que os intervalos se transformam em 

interfaces".  
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Mais uma vez, Novaes (2007, p. 78) expressa-se sob o olhar da complexidade quando 

discute a renovação da prática profissional do psicólogo escolar, iniciando com a seguinte 

fala: "A atual contribuição de Edgar Morin é muito importante pois discute a ideia do 

progresso do conhecimento e a responsabilidade dos pesquisadores perante a sociedade; 

propõe uma razão aberta que assimile os elos da cadeia; ordem-desordem-complexidade". 

Além do caráter da transitoriedade sob o ponto de vista do pensamento complexo, a autora 

também considera o da imprevisibilidade como parte do papel do psicólogo escolar. 

Menciona a importância de sua contribuição no sentido de preparar os outros para o 

enfrentamento do imprevisível, relacionando o saber à prática do convívio social para a 

transformação cultural, "dominando códigos e linguagens complexas, refinando sua 

sensibilidade, capacidades de visualização e intuição a fim de melhor compreender as 

mutações processuais e as dualidades dos saberes". (NOVAES, 2007, p. 80)  

Novaes (2007, p. 80) anuncia a necessidade de se construir a identidade profissional 

do psicólogo escolar. Afirma que, se os próprios profissionais não se esforçarem em renovar 

suas ações segundo demandas sócio educativas valorizando e re-avaliando constantemente 

seu trabalho, "pouco acrescentarão ao progresso da própria psicologia e à educação do país". 

O significado de progresso na fala da autora é compreendido como aquele relativo ao 

movimento rumo a transformações, derrubando-se paradigmas simplificadores que fecham 

explicações em tom determinista. 
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4 ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO ESCOLAR: PRINCÍPIOS E REFERÊNCIAS 

 

 

Cabe à universidade transformar-se no sentido 
de abrir o relevável e de produzir inventos que 
nutram o processo civilizatório e equilibrem o 
homem nos adventos cíclicos da humanidade 
(Novaes)  

 

 

Este capítulo se inicia com o objetivo de trabalhar, sob a perspectiva moriniana, os 

conceitos de ação e práxis no contexto da organização ativa, para que a eles seja 

relacionada a questão da atuação do psicólogo escolar. Serão abordados, a seguir, alguns 

aspectos sobre o lugar da psicologia escolar na formação em psicologia, assim como a 

respeito das atuais referências técnicas sobre a atuação dessa especialidade, postuladas 

pelos órgãos competentes.  

  

 

4.1 A ATUAÇÃO EM FOCO, COMO PRÁXIS DA ORGANIZAÇÃO ATIVA  

 

 

O objeto em pauta está relacionado à atuação humana, em especial à do psicólogo, 

no âmbito institucional escolar. Essa atuação é complexa, implicada em uma rede de 

interações que se apresenta em contínua produção de ações em circuitos práxicos 

retroativos e recursivos, cuja articulação sistêmica é a denominada organização ativa.  

As ações da atuação do psicólogo escolar ocorrem em meio a reações e novas ações 

que acontecem encadeadas retroagindo umas sobre as outras, de forma interdependente, na 

complexidade da organização sistêmica da instituição escolar.  

As instituições escolares, por sua vez, são partes de um sistema organizacional de 

educação municipal, estadual, federal e privada, com ramificações em contextos 

específicos, interdependentes. Toda e qualquer ação humana dentro dos sistemas 

organizacionais são encadeamentos circuitários, com influências que se entrecruzam na 

trajetória histórica dos acontecimentos provenientes de ações passadas e presentes.  

Ação, produção, práxis e organização ativa merecem maiores fundamentações para a 

relação a ser estabelecida com a noção de atuação sobre a qual se debruça. Conforme 
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Morin (2008a), a ação, longe de se reduzir a simples aplicação com determinado efeito, 

refere-se ao que denomina seres-máquinas porque em sistema organizado para 

determinado funcionamento. As máquinas, os seres vivos e o próprio universo 

configuram-se como organismos articulados em ações que são interações de reações 

mecânicas e químicas, de trocas/transações e retroações, pois agem sobre o que 

produziram, retornando sobre seus próprios efeitos. Mesmo acontecendo em caráter 

aleatório, as ações de um ser-máquina são diferentes das denominadas "ações selvagens, 

que efetuam ao acaso encontros entre processos separados". (MORIN, 2008a, p. 199) 

A organização de uma máquina depende da sua computação para que haja ações 

encadeadas em uma auto-organização sistêmica: 
[...] ação de computar junto, com-parar, com-frontar, compreender. [...] Uma 
atividade computante é inerente não apenas à atividade cerebral, mas também à 
auto-organização viva, inclusive celular... [...] Computa sua própria organização, via 
os circuitos DNA-RNA-proteínas, transforma em informações estímulos 
externos...[...] A noção de cômputo permite conceber o fundamento bio-lógico do 
sujeito. (MORIN, 2007a, p. 299-300) 

 

Segundo o autor, pode-se considerar o ser-máquina como todo ser físico 

comprometido com trabalho, transformação e produção. Dessa forma, a noção de práxis 

está direta e necessariamente ligada à de produção. A produção ativa, que implica 

processos organizacionais, faz com que o conceito de produção seja aqui concebido como 

o de restituição dos processos de criação. Para Morin (2008a, p. 199), produzir, nesse 

contexto, significa “conduzir ao ser ou à existência". Prossegue o autor, 
A idéia de produção, tornada prisioneira de sua conotação tecnoeconômica, se 
tornou contrária à idéia de criação. Ora, é preciso restituir ao termo produção 
seu significado pleno e diverso. Produzir, que significa fundamentalmente, como 
acabamos de lembrar, conduzir ao ser ou à existência, pode significar fonte de, 
engendrar, criar. (MORIN, 2008a, p. 200) 

 

O processo produtivo, quando criador, pode levar à transformação; os termos 

produção e transformação trazem no sufixo dução e no prefixo trans, respectivamente, as 

conotações de movimento circular/retroativo e circuito contínuo/recursivo. Os 

movimentos de (trans)formação, portanto, seguem-se continuamente em espiral e fazem 

com que cada circuito gere e regenere um próximo; o final é sempre um novo começo. 

Dessa forma, o ser humano precisa da ação de computar, mas, se é potencialmente 

criativo, precisa, além do cômputo - o fazer, do cogito - o pensar. Já o cogito cartesiano, 

que tem sua função interdependente do cômputo, é apontado por Morin (1996, p. 49) como 

aquele que requer, por sua vez, "um cérebro muito desenvolvido, uma linguagem e uma 
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cultura". A relação de interdependência desses dois aspectos estabelece-se na vida humana 

como nó cômputo/cogito que é ao mesmo tempo biológico, social, espiritual, psicológico 

e intelectual.  

Mas, como pensamento e consciência não são sinônimos, aquele pode estar aquém 

desta quando se pauta em paradigmas culturais que se tornam crenças travestidas de 

verdades, como visto no terceiro capítulo, no que se refere à questão do imprinting 

cultural. Escondido sob uma aparência lógica, o paradigma seleciona as operações que terão 

preponderância e pertinência segundo a lógica eleita como verdade: "A ciência clássica 

baseou-se num paradigma de simplificação que leva a privilegiar os procedimentos de 

redução, de exclusão e de disjunção e a considerar a complexidade como aparência superficial 

e confusão a eliminar". (MORIN, 2007a, p. 305) 

A ordem depende da desordem para se regenerar em nova ordem, no processo de 

transformação, considerando que na organização práxica "em que as formas se fazem, se 

desfazem e se refazem, e, nas máquinas vivas como na arkhemáquina solar, o trabalho de 

transformação ao mesmo tempo destrói, constrói, meta-morfoseia". (MORIN, 2008a, p. 

201) 

A organização ativa é toda a rede sistêmica do que Morin (2008a) denomina como 

circuito práxico: práxis - trabalho - transformação - produção - práxis - trabalho... e assim 

sucessivamente. Esses aspectos são interdependentes, se transformam uns nos outros, ora 

enquanto produtores, ora enquanto produtos, em movimentos constantes de 

entreproduções.  

O circuito práxico é genésico, porque dá origem ao movimento; genérico, porque 

especifica que gênero produz, e generativo porque promove a continuidade da sua 

existência. A sua degeneração acontece em suas formas derivadas, quando o aspecto 

generativo é transformado em simplesmente fabricativo. Se isso acontece, fragmenta-se a 

face do homo faber das demais, sapiens, economicus, poíesis. Para Morin (2008a, p. 277): 

"A gênese adormece, perde toda poíesis quando o generativo vira puramente repetitivo, 

quando as regulações são apenas controle e eliminações dos desvios, quando a produção é 

apenas fabricante".   

É sobre a degeneração do circuito práxico envolvendo a atuação do psicólogo 

escolar que as próprias críticas da ciência psicológica têm se debruçado ao longo dos 

tempos, desde que existe psicologia escolar e educacional como prática e pesquisa. 
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A crítica atual que as produções científicas da psicologia fazem sobre a função 

tecnicista do psicólogo escolar ao longo das décadas da sua história no Brasil está 

relacionada à fragmentação do aspecto homo faber dos demais, o que pode trazer 

impedimentos para a produção criativa.  

Alguns estudos (WITTER, 2003; SOUZA, 2002) são exemplos de críticas à essa 

fragmentação, respectivamente, sobre os instrumentos psicométricos de mensuração de 

aptidões, e os instrumentos de verificação de estrutura de personalidade que naturalizam 

comportamentos dos sujeitos e patologizam problemas de escolarização, reduzindo-os a 

dificuldades individuais de aprendizagem. O fazer, próprio do homo faber, fragmentado 

do saber, próprio do homo sapiens, produz puramente aplicação de técnicas que acaba 

tomando o lugar da necessária reflexão para a ação, deixando-se de lado a produção 

criadora, o que torna a organização ativa degenerativa.  

Em outras palavras, a fragmentação das faces sapiens e faber do humano que é uno 

e diverso ao mesmo tempo, unitas multiplex, indivisível, já era apontada por estudos na 

década de 1990 que focavam a importância de se evitar cisões do todo.  

Dentre os estudos levantados, o de Castanho (1996), que tratou da prática de 

psicólogos junto às Unidades Básicas de Saúde para compreender a identidade desses 

profissionais, constatou que alguns profissionais já demonstravam reflexão sobre sua 

prática. Esses sujeitos foram psicólogas compromissadas com questões de ordem social, 

para além do olhar clínico individualizante, no atendimento ao público escolar. A autora 

denominou essas profissionais de ilhas, por estarem desarticuladas, isoladas do que se 

poderia observar enquanto categoria profissional. Não por acaso, durante a década de 

2000 emerge a preocupação, por parte da psicologia científica, a respeito da junção dos 

profissionais como categoria fortalecida, buscando-se referências norteadoras de uma 

práxis que conjuga fazer, saber, ser/sobreviver/estar, criar. Durante esse período, o 

compromisso social é um lema cada vez mais presente nos fóruns de entidades de classe 

que discutem ciência e profissão, o que já se fazia necessário como constatação de 

algumas pesquisas anteriores, como a de Castanho (1996). 

Como abordado no cenário histórico da profissão, o novo milênio inaugura a década 

de 2010 com questões ético-políticas para uma atuação práxica do psicólogo escolar que 

seja emancipada e emancipadora. Compromisso social com trabalho coletivo visando 

autonomia e emancipação são motes que marcam os fóruns, debates e referências técnicas 

da especialidade no começo dos anos 2010. 
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A inserção das ações psicológicas no todo complexo da organização institucional 

começa a ser vislumbrada como importante e de grande repercussão, à medida em que se 

faz possível enxergar o sistema escolar como organização institucional ativa recursiva, 

porque circuitária, dialógica, porque constituída de contradições que se complementam, e 

hologramática, porque não deve perder de vista cada singularidade humana componente 

do todo. Este representa o coletivo, que é, como será visto no decorrer deste capítulo, um 

aspecto importante das referências profissionais técnicas a ser trabalhado na atualidadae. 

O psicólogo escolar, ao mesmo tempo que inserido na instituição escolar, é também 

constituído enquanto organização ativa que, concomitantemente sujeito e assujeitado, age 

e sofre retro-ações de suas próprias ações. Estas se entrecruzam com outras ações do todo 

compartilhado, que por sua vez retroage sobre elas, continuamente. As organizações 

sistêmicas, vivas, em movimento, são interdependentes micro e macrocosmicamente. As 

retroações acontecem em todas direções e sentidos, nas interações entre partes e todo: "O 

todo retroage sobre o todo e sobre as partes, que, por sua vez, retroagem reforçando o 

todo". (MORIN, 2008a, p. 228) 

A tendência atual de se rever a participação do psicólogo escolar na organização 

ativa da instituição é contribuir para que sua atuação vá muito além da prática em si, 

participando do circuito da práxis que envolve o trabalho de produção para a 

transformação criadora de novas práxis.  

Para tanto, preza-se tomar a "própria ação como objeto de reflexão e análise", 

segundo Sadalla et al. (2000, p. 25), ao se referir à prática reflexiva do professor que, por 

sua vez, como parte de um dos segmentos escolares, é também público alvo das 

intervenções do psicólogo escolar, que por sua vez, em outros momentos, também poderá 

estar no papel de professor formador de educadores ou de psicólogos. De qualquer forma, 

no papel de psicólogo escolar, ele necessita, tanto quanto o professor, da reflexão crítica e 

criativa sobre a própria atuação.  

A atuação voltada à coletividade institucional exigirá novas posturas de atividade 

crítico-reflexiva para que se transforme a organização tradicional, cujo centro é o 

individualismo e as relações hierárquicas; o trabalho coletivo demanda uma revisão e 

planejamento de todo o processo de organização intra-escolar (LEITE, 2000). Serão 

necessárias rupturas de velhos paradigmas.  

A leitura sobre a instituição escolar, para uma compreensão como fenômeno 

complexo e organização ativa, pode utilizar diversos instrumentos; um deles é a escuta 
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psicanalítica institucional que atentará para as repetições das cadeias circuitárias em 

discursos que se pautam em crenças produzidas pelo imprinting cultural. As crenças são 

tidas como verdades, portanto, cristalizações que perpetuam a mesmice:  
Os discursos institucionais tendem a produzir repetições, mesmice, na tentativa 
de preservar o igual e garantir sua permanência. Contra isso, emergente, vez por 
outra, falas de sujeitos, que buscam operar rachaduras no que está cristalizado. É 
exatamente como 'auxiliar de produção' de tais emergências que um psicólogo 
pode encontrar seu lugar: eis o que pode propor uma Psicologia na escola que 
opere com parâmetros da Psicanálise. (KUPFER, 2008, p. 59) 

 

O espaço diferenciado do psicólogo escolar perante os educadores é, segundo a 

autora, o espaço psi de escuta atenta dos conflitos, desejos, ambiguidades, presentes nas 

relações interpessoais, sejam manifestos ou latentes. A compreensão sobre esses 

elementos existentes em todas as relações institucionais cabe ao profissional psi, que deve 

ser capacitado para desenvolver tal habilidade. 

A escuta e a observação que devem propiciar a compreensão não são, porém, 

suficientes como função do psicólogo, assim como quaisquer outros procedimentos e 

instrumentos teórico-metodológicos. A indissociabilidade entre atuação e compreensão 

faz com que seja imprescindível a reflexão sobre a ação.  

Para tanto, há de existir o amadurecimento do aprendizado de vida implicado na 

experiência e conhecimento adquirido: "Não se trata de um simples acúmulo de 

conhecimento e experiência, mas também de um amadurecimento que requer coragem 

para sustentar e favorecer a abertura que a experiência de vida implica". (FURLAN, 2012, 

p. 219) 

O pensamento complexo de Araújo (2002), ao analisar uma cena de indisciplina do 

cotidiano escolar, é aquele que defende a articulação de várias abordagens, piagetiana, 

vygostskyana, psicanalítica, institucional, para apontar problemas e não soluções, porque:  
A raiz do problema está na própria concepção do que é educação, de qual é o 
papel da escola na sociedade e de como devem ser constituídas as relações 
professor-aluno em um mundo que vai, cada vez mais, se conscientizando da 
importância da liberdade, da justiça e do respeito aos direitos e deveres 
individuais e coletivos. [...] Enfrentar 'as indisciplinas' da vida, portanto, exige 
dos profissionais da educação uma nova postura, democrática e dialógica, que 
entenda os alunos não mais como sujeitos subservientes ou como adversários 
que devem ser vencidos e dominados. (ARAÚJO, 2002, p. 232) 
 

A nova postura do educador da qual trata o autor é construída nas relações diversas 

que se estabelecem na instituição, favorecendo o aprendizado para a autonomia e 

emancipação; os subsídios construídos com a atuação do psicólogo escolar estão 
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relacionados a esse objetivo, junto a educadores, famílias, crianças e jovens, assim com a 

equipe gestora e demais funcionários. 

 

 

4.2 ALGUMAS OBSERVAÇÕES SOBRE PROJETOS DE LEI 

 

 

A ABRAPEE divulga os projetos de lei que intencionam restituir oficialmente a 

profissão de psicólogo escolar, como parte da luta política que tem sido empreendida pelas 

entidades de classe.  

No entanto, Souza e Cunha (2010), que apoiam a luta da ABRAPEE, ao realizar 

levantamento sobre os projetos de lei que tramitam nos municípios e estados para atuação de 

psicólogo escolar, constatam inconsistências e inadequações. Diversos projetos são apontados 

pelas autoras como que ferindo "princípios que temos defendido e que têm sido objeto de 

manifestações da categoria". (SOUZA; CUNHA, 2010, p. 222). Tais princípios, elencados 

pelas estudiosas, dizem respeito ao compromisso social do papel do psicólogo escolar que, 

segundo a visão crítica atual defendida por elas, deverá contribuir para transformações no 

processo de escolarização em uma dimensão institucional. A crítica tecida por elas, referente 

aos projetos apontados em seu estudo, diz respeito à patologização e estigmatização que 

poderiam ser decorrentes de funções atribuídas aos psicólogos escolares, como o de 

diagnosticar dislexia ou hiperatividade. 

Vale transcrever, abaixo, um Projeto de Lei do Município de São Paulo, publicado 

recentemente, em abril de 2013: 

 
LEI Nº 15.719, DE 24 DE ABRIL DE 2013 
DISPÕE SOBRE A IMPLANTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA PSICOPEDAGÓGICA 
EM TODA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM O OBJETIVO DE 
DIAGNOSTICAR, INTERVIR E PREVENIR PROBLEMAS DE 
APRENDIZAGEM TENDO COMO ENFOQUE O EDUCANDO E AS 
INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL. 
(Projeto de Lei nº 11/05, do Vereador Goulart - PSD) 
FERNANDO HADDAD, Prefeito do Município de São Paulo, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal, em 
sessão de 26 de março de 2013, decretou e eu promulgo a seguinte lei: 
Art. 1º A Rede Municipal de Ensino deverá implantar assistência psicopedagógica 
com o objetivo de diagnosticar, intervir e prevenir problemas de aprendizagem, 
tendo como enfoque o educando e as instituições de Educação Infantil e Ensino 
Fundamental. 
Art. 2º A assistência a que se refere o art. 1º deverá ser prestada por profissional 
habilitado e ocorrer nas dependências da instituição durante o período escolar. 
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Art. 3º O Executivo, no prazo de 60 (sessenta) dias, regulamentará a elaboração de 
normas, procedimentos, planejamento e controle relacionados ao objeto desta lei. 
Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
Art. 5º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 24 de abril de 2013, 460º da 
fundação de São Paulo. 
FERNANDO HADDAD, PREFEITO ANTONIO DONATO MADORMO, 
Secretário do Governo Municipal 
Publicada na Secretaria do Governo Municipal, em 24 de abril de 2013. 37 
 

Ao se referir à "implantação de assistência pedagógica", o escopo desse documento foi 

discutido pela ABRAPEE no tocante às diversas margens de interpretações, referentes à 

atuação do profissional em questão: do psicólogo escolar? Do psicopedagogo? O 

psicopedagogo é o especialista em psicopedagogia, não necessariamente psicólogo, em boa 

parte pedagogo, o qual se volta especificamente a questões de ordem ensino-aprendizagem, 

utilizando técnicas para solucionar dificuldades de aprendizagem. Como discutido, a atuação 

do psicólogo escolar seria bem mais abrangente, então: Esse projeto de lei é específico para 

psicopedagogos? Seriam esses especialistas os profissionais contratados pela prefeitura para 

prestar assistência às escolas?  

Qual seria então o lugar do psicólogo escolar no âmbito político/governamental como 

profissional inserido no contexto escolar? Ou esse lugar é compreendido, ainda, pelos 

dirigentes, como o exclusivamente clínico, e à escola cabe apenas o técnico? 

Diagnosticar, intervir e prevenir são verbos de ação relativos à atuação de psicólogos; 

dão brechas à interpretações que sugerem ações institucionais de atenção primária e 

secundária, envolvendo a coletividade e objetivando a promoção de saúde. Mas não há clareza 

sobre o teor dessas ações, já que se pressupõe "assistência psicopedagógica". 

Um outro ponto importante a ser ressaltado, refere-se ao teor de concursos públicos de 

outros municípios do Estado de São Paulo em que o cargo de psicólogo escolar é oficialmente 

reconhecido. Abaixo, transcreve-se o edital para o cargo de Psicólogo Educacional do 

Município de Barueri de 2013: 

 
Psicólogo Educacional 
Requisitos Básicos: Ensino Superior Completo com Graduação em Psicologia e 
Registro no respectivo Conselho de Classe. 
Jornada de Trabalho: 30 (trinta) horas semanais (1) 

                                                            
37 Esta e as demais citações sobre projetos de lei, editais e regulamentações encontram-se nos sites da 
ABRAPEE e Conselhos de Classe. 
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Vencimento: R$ 3.122,79 (Três mil, cento e vinte e dois reais e setenta e nove 
centavos) (*) 
Atribuições: Prestar assistência à saúde mental; atender e orientar a área 
educacional; elaborar e aplicar técnicas psicológicas para possibilitar a orientação e 
o diagnóstico clínico; prestar atendimento psicológico na área educacional; visar ao 
desenvolvimento psíquico, motor e social das crianças e adolescentes em relação a 
sua integração à escola e à família, para promover o seu ajustamento; executar junto 
a sua equipe técnica pedagógica os fatores culturais, socioeconômicos de sua 
comunidade escolar; executar outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo 
superior imediato. 
Número de Vagas: 01 (um) 
 

Chamam atenção as nomenclaturas para as ações que devem ser executadas pelo 

psicólogo escolar que deverá atuar no município: diagnóstico clínico, atendimento 

psicológico, ajustamento. O teor do documento para o ano de 2013 ainda é clínico, e de 

ajustamento, o que já era alvo de críticas desde os anos 1970, conforme visto. Supõe-se que o 

escopo do instrumental que avaliará o candidato à vaga esteja de acordo com a chamada do 

edital. Faz-se importante questionar até que ponto o profissional selecionado está realmente 

de acordo com a especialização em psicologia escolar e educacional. Não estaria ele mais de 

acordo com a especialização clínica? Esse questionamento é elaborado pelos estudos de 

Souza (2010), assim como pelas referências técnicas profissionais (CREPOP, 2013) que serão 

mencionadas na última parte deste capítulo. 

  

 

4.3 A FORMAÇÃO EM PSICOLOGIA: DIRETRIZES CURRICULARES DE 2004 e 2011 

  

 

No que se refere à questão dos atos regulatórios curriculares da formação em 

psicologia, a Associação Brasileira de Ensino de Psicologia (ABEP) apresenta a linha do 

tempo de todos os decretos curriculares, desde o primeiro projeto do curso de psicologia de 

1932. No entanto, destacam-se as atuais diretrizes, considerando-se sua importância para 

mudanças no panorama curricular.  

A grade curricular da graduação em psicologia sofre mudança de nomenclatura para 

matriz curricular, assim como ocorre com outras áreas científicas e acadêmicas. Na era das 

tentativas de desengessamento de padrões institucionalizados de conteúdos acadêmicos rumo 

a inovações que se fazem necessárias, pode-se considerar que não por acaso alterou-se o 

termo grade para matriz, cujo significado simbólico pode sugerir o sentido de aprisionamento 

tecnicista, substituído por alicerce fundante. 
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A ABEP, que tem sido referência para estruturar e agregar discussões sobre a 

formação em psicologia entre a categoria de psicólogos de todo o país, apresenta, segundo o 

portal38 de seu site visitado: 
A Associação Brasileira de Ensino de Psicologia (ABEP) é uma entidade de âmbito 
nacional, que tem a sua natureza institucional voltada para a reflexão, o 
desenvolvimento e o aprimoramento da formação em Psicologia no Brasil. A ABEP 
compreende que a formação em Psicologia deve estar comprometida com a 
realidade social do país vinculado à ética e ao exercício da cidadania. O processo de 
construção da ABEP teve o seu início marcado por um período de discussões 
nacionais acerca da formação em Psicologia. Sua criação, em outubro de 1998, foi 
resultado da deliberação do Fórum Nacional de Formação ocorrido em Ribeirão 
Preto-SP no ano anterior. Este importante evento foi coordenado pelo Fórum 
Nacional das Entidades de Psicologia. Desta forma, a ABEP reflete o desejo de 
todos os segmentos da Psicologia Brasileira, constituindo-se em um espaço que 
estava descoberto na interseção entre o exercício profissional e as entidades 
científicas. 

 

Sua criação, em 1998, deu-se em uma época em que já pululavam esforços, por parte 

da categoria dos psicólogos, no sentido de se organizar fóruns de discussão que 

empreendessem inovações norteadoras para ações dos profissionais mais condizentes com as 

novas configurações sociais e suas carências.  

A ABRAPEE já contava com oito anos de existência, cujos esforços somaram-se aos 

dos conselhos - CFP e CRPs e agora se viram somados aos da ABEP, representando uma 

força política maior enquanto categoria. 

A ABEP, responsável pela parte que toca à formação dos psicólogos, organiza, 

discute, elabora propostas e divulga em rede o curso dos acontecimentos da área. 

Historiografa determinações oficiais e suas repercussões acadêmicas diretas na formação dos 

psicólogos. 

A primeira turma de graduação em psicologia no Brasil forma-se em 1960, na 

Pontifíca Universidade Católica - PUC do Rio de Janeiro (CHAVES, 1992). Em 1958, inicia-

se o primeiro ano do curso de psicologia na Universidade de São Paulo. Neste ano institui-se 

o Projeto de Lei nº 3825-A, para Formação de Psicologistas no Brasil, promulgando a 

formação, no entanto, via Faculdade de Filosofia. São previstas as seguintes disciplinas: 

Sociologia; Psicologia da aprendizagem; Psicologia diferencial; Estatística, Psicologia social; 

Psicopatologia Geral; Psicologia da personalidade; História da psicologia; Complementos de 

Matemática; Psicologia Geral Experimental; Psicologia geral filosófica; Fisiologia; Psicologia 

comparada; Psicologia profunda; Psicologia aplicada à medicina; Higiene Mental; Campos de 

                                                            
38 Disponível em: <www.abepsi.org.br>. Acesso em: 22 jul. de 2011. 
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aplicação de psicologia; Pedagogia terapêutica; Antropologia social; Psicologia aplicada ao 

Direito; Psicologia experimental; Psicologia clínica; Teoria e prática dos testes individuais; 

Fundamentos e técnicas da orientação educacional e profissional; Métodos de investigação 

estatística na psicologia; Lógica e filosofia das ciências; Problemas atuais da psicologia (pura 

e aplicada, inclusive as da expressão artística); Didática; Fisiologia e higiene do trabalho; 

Teoria e prática de análise das profissões; Interpretação psicológica de casos individuais; 

Seleção profissional. 

Em 1962, a lei 4.119 de 27 de agosto de 1962 - Regulamenta a profissão de psicólogo, 
e institui: 

 
Currículo Mínimo para os Cursos de Psicologia 
RESOLUÇÃO 
Fixa o currículo mínimo e a duração do Curso de Psicologia 
O Conselho Federal de Educação usando da atribuição que lhe conferem os arts. 9° 
(letra e) e 70 da Lei n° 4.024, de 20 de dezembro d e 1961, e tendo em vista o 
Parecer n° 403/62, que a esta se incorpora, 
Resolve: 
Art. 1° - O currículo mínimo do Curso de Psicologia , para o Bacharelado e a 
Licenciatura, compreende as matérias abaixo indicadas: 
1. Fisiologia; 
2. Estatística; 
3. Psicologia Geral e Experimental; 
4. Psicologia do Desenvolvimento; 
5. Psicologia da Personalidade; 
6. Psicologia Social; 
7. Psicopatologia Geral. 
Parágrafo Único: para obtenção do diploma de Psicólogo exigem-se, além das 
matérias fixadas por itens de n° 1 a 7 dêste artigo , mais cinco (5) outras assim 
discriminadas: 
8. Técnicas de Exame Profissional e Aconselhamento Psicológico; 
9. Ética Profissional; 
10. /12. Três dentre as seguintes: 
a) Psicologia do Excepcional, 
b) Dinâmica de Grupo e Relações Humanas, 
c) Pedagogia Terapêutica, 
d) Psicologia Escolar e Problemas de Aprendizagem, 
e) Teorias e Técnicas Psicoterápicas, 
f) Seleção e Orientação Profissional, 
g) Psicologia da Indústria. 
Art. 2° - São ainda obrigatórios: 
a) Para obtenção do diploma que habilita o exercício do magistério em cursos de 
nível médio, as matérias pedagógicas fixadas em Resolução especial, de acordo 
com o Parecer n° 292/62, das quais se exclui a Psic ologia da Educação; 
b) Para a obtenção do diploma de Psicólogo, um período de treinamento prático sob 
a forma de estágio supervisionado. 
Art. 3° - A duração do Curso de Psicologia é de qua tro (4) anos letivos para o 
Bacharelado e a Licenciatura e de cinco (5) anos letivos para a formação de 
Psicólogos, incluindo-se nesta última hipótese o estágio supervisionado. 
Art. 4° - O currículo mínimo e a duração do curso d e psicologia, fixados nesta 
Resolução, terão vigência a partir do ano letivo de 1963. 
(a) Deolindo Couto, Presidente. 
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Observa-se que as únicas disciplinas que se relacionam à intersecção psicologia-

educação é a psicologia escolar que aparece juntamente com problemas de aprendizagem, ao 

lado de outra disciplina, pedagogia terapêutica. Percebe-se que a grade curricular da época 

espera que o profissional psicólogo escolar domine principalmente conhecimentos específicos 

de aprendizagem escolar. Ao mesmo tempo, não fica claro na nomenclatura da disciplina 

pedagogia terapêutica, o que significa a junção do âmbito pedagógico ao terapêutico para o 

graduando em psicologia. 

Diretrizes Curriculares para os Cursos de Psicologia apresentam sua primeira versão 

em 12 de maio de 1999. As habilidades e competências ainda se apresentam de forma 

específica, situadas no núcleo comum do curso, como anuncia o art. 6º: "O Curso de 

Psicologia deve assegurar o desenvolvimento de um conjunto de competências e habilidades 

básicas e o domínio de conteúdos e conhecimentos que lhes são pré-requisitos e integram o 

núcleo comum do curso". Porém, um novo discurso se apresenta no que tange às 

competências e habilidades do psicólogo, que devem estar voltadas para "Compreender e 

analisar criticamente os fenômenos sociais, econômicos, culturais e políticos da vida do país, 

fundamentais ao exercício da cidadania e da profissão".  

Curiosamente, observando meu histórico escolar da graduação em psicologia na PUC-

SP, entre 1979 e 1983, busco disciplinas pertinentes à psicologia escolar. Encontro apenas no 

IX período, ou seja, penúltimo semestre do curso, a disciplina nomeada Psicologia do Escolar 

e Problemas de Aprendizagem. Destaquei o termo do, que aparece entre os termos psicologia 

e escolar, já que ainda era uma nomenclatura voltada ao âmbito principalmente individual.39 

Em janeiro de 2002 há o anúncio de inovações para a formação de psicólogos com projeto de 

resolução que tomará forma em 2004, com as Novas Diretrizes Curriculares. 

O Conselho Nacional de Educação Superior - CNE, via Resolução nº 8, de 7 de maio 

de 2004, institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em 

Psicologia.40 

A importância das diretrizes curriculares de 2004 diz respeito a novas orientações 

sobre "princípios, fundamentos, condições de oferecimento e procedimentos para o 

planejamento, a implementação e a avaliação deste curso" (Art. 2º). 

                                                            
39 Na década de 1970, época em que é criado o Serviço de Psicologia Escolar da Universidade de São Paulo, 
Maria Helena Novaes, uma das pensadoras pioneiras da área, inaugura a nova nomenclatura, psicologia escolar. 
40 Disponível em: <portal.mec.gov.br/index.php>. Acesso em: 15 jul. de 2011. 
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Como princípios ressaltados, o tom de compromissos sociais como finalidade 

relevante na formação do profissional psicólogo aparece no Art.3º das diretrizes curriculares 

de 2004. Dentre os itens que chamam a atenção, tem-se, por exemplo: 
Reconhecimento da diversidade de perspectivas necessárias para compreensão do 
ser humano e incentivo à interlocução com campos de conhecimento que permitam a 
apreensão da complexidade e multideterminação do fenômeno psicológico [...] 
compreensão crítica dos fenômenos sociais, econômicos, culturais e políticos do 
País, fundamentais ao exercício da cidadania e da profissão (DCNs, 2004) 

Enquanto competências e habilidades, o Art. 4º dispõe de seis itens, a saber: "atenção 

à saúde", "tomada de decisões", "comunicação", "liderança", "administração e 

gerenciamento", "educação permanente". 

Com relação a eixos estruturantes do curso, discorre o Art. 5º com mais seis itens: 

"fundamentos epistemológicos e históricos", "fundamentos teórico-metodológicos", 

"procedimentos para a investigação científica e a prática profissional", "fenômenos e 

processos psicológicos", "interfaces com campos afins do conhecimento e práticas 

profissionais". 

A identidade do curso de Psicologia é abordada como preocupação no Art. 6º: "A 

identidade do curso de Psicologia no país é conferida através de um núcleo comum de 

formação, definido por um conjunto de competências, habilidades e conhecimentos". 

A determinação das ênfases curriculares é uma inovação importante deste decreto, 

descrita no Art. 10°:  
Pela diversidade de orientações teóricos-metodológicas, práticas e contextos de 
inserção profissional, a formação em Psicologia diferencia-se em ênfases 
curriculares entendidas como um conjunto delimitado e articulado de competências 
e habilidades que configuram oportunidades de concentração de estudos e estágios 
em algum domínio da Psicologia. (DCNs, 2004) 
 

O parágrafo 3º do Art. 11°, que detalha as ênfases, institui que cada instituição "deverá 

oferecer pelo menos duas ênfases curriculares que assegurem possibilidade de escolha por 

parte do aluno".  

Segue-se o parágrafo 4º do mesmo Artigo, que exige a previsão por parte do curso 

para que o aluno possa escolher uma ou mais ênfases dentre as propostas. 

O parágrafo 1º do Art. 12° sugere possibilidades de ênfases (referindo-se, neste 

momento: "entre outras"): "Psicologia e processos de investigação científica", "Psicologia e 

processos educativos": 

 
[...] que compreende a concentração nas competências para diagnosticar 
necessidades, planejar condições e realizar procedimentos que envolvam o processo 
de educação e de ensino-aprendizagem através do desenvolvimento de 
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conhecimentos, habilidades, atitudes e valores de indivíduos e grupos em distintos 
contextos institucionais em que tais necessidades sejam detectadas. (DCNs, 2004.) 
 

Outras possibilidades de ênfases são sugeridas, como "Psicologia e Processos de 

gestão", "Psicologia e processos de prevenção e promoção da saúde", "Psicologia e 

processos clínicos", "Psicologia e processos de avaliação diagnóstica". 

O Art. 13º diz respeito à necessidade de um projeto pedagógico "complementar e 

diferenciado" que dê suporte à formação de professor em Psicologia. No entanto não entra em 

maiores detalhes a respeito, o que caberá à próxima diretriz de 2011, como será visto. 

Com relação aos estágios supervisionados necessários à formação do profissional 

psicólogo, o Art. 22° se refere à sua estrutura em dois níveis: básico e específico. Os três 

parágrafos que se seguem dizem respeito, respectivamente, a: desenvolvimento de práticas, 

competências e habilidades referentes ao núcleo comum; a inclusão de práticas que integrem 

competências e habilidades em cada estágio supervisionado específico conforme a ênfase do 

projeto de curso; e que ambos, básico e específico, perfaçam ao todo pelo menos um total de 

15% da carga horária prevista para o curso. 

Algo permaneceu ainda pendente nas definições das diretrizes de 2004, principalmente 

quanto à demanda de formação de professores de psicologia para a educação básica, o que 

mobiliza novo documento elaborado em 2011. Trata-se agora das Novas Diretrizes 

Curriculares de Psicologia, promulgada pelo Conselho Nacional de Educação, nº 5, em de 15 

de março de 2011.41 

O grande diferencial das diretrizes curriculares de 2011 com relação às de 2004 

acontece no Art. 13° que detalha o que havia sido anunciado no decreto anterior, que é a 

formação de professores de psicologia. Este artigo contempla oito parágrafos subdivididos em 

vários itens específicos.  

O contexto que surge no Art. 13° das diretrizes curriculares de 2011 é de articulação 

de "saberes específicos da área" (conforme parágrafo 1º) com a realidade brasileira em seu 

contexto, envolvendo responsabilidade de compromisso social "com valores da solidariedade 

e da cidadania, capazes de refletir, expressar e construir, de modo crítico e criativo, novos 

contextos de pensamentos e ação" (item c do parágrafo 1º).  

Os eixos estruturantes devem nortear "conhecimentos, habilidades e competências", 

conforme o parágrafo 2º. Os eixos, detalhados na íntegra do documento, são: "Psicologia, 

                                                            
41 Disponível em: <portal.mec.gov.br/index.php>. Acesso em: 15 jul. de2011. 
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Políticas Públicas e Educacionais", "Psicologia e Instituições Educacionais", "Filosofia, 

Psicologia e Educação" e "Disciplinariedade e insterdisciplinariedade". 

O parágrafo 5º do Art. 13° promulga, para a prática profissional do professor-aluno: 

 

 
[...] deve se desenvolver em uma perspectiva de análise do trabalho educativo na sua 
complexidade, cujas atividades devem ser planejadas com a intenção de promover a 
reflexão e a organização do trabalho em equipes, o enfrentamento de problemas 
concretos do processo ensino-aprendizagem e da dinâmica própria do espaço 
escolar, a reflexão sobre questões ligadas às políticasa educacionais do País, aos 
projetos político-pedagógicos institucionais e às ações político-pedagógicas. (DCNs, 
2011) 
 

 

O parágrafo 6º estipula a carga horária do projeto complementar, a licenciatura: no 

mínimo 800 (oitocentas) horas, além da carga horária do curso de psicologia. São distribuídas 

em 500 (quinhentas) horas de conteúdos específicos, mas 300 (trezentas) horas de estágio 

curricular supervisionado. 

O parágrafo 7º determina que esta complementação, configurada como licenciatura - 

licença oficial para atuar como professor tenha caráter optativo para os formandos em 

psicologia: "As atividades referentes à Formação de Professores, a serem assimiladas e 

adquiridas por meio da complementação ao curso de Psicologia, serão oferecidas a todos os 

alunos dos cursos de graduação em Psicologia, que poderão optar ou não por sua realização". 

O documento da Resolução que institui as diretrizes curriculares nacionais de 2011 

para todos os cursos de psicologia finaliza, assim como o anterior de 2004, com o Art. 26º. 

A convite da ABEP, coordenadores e gestores dos cursos de psicologia de todo o país 

debatem as diretrizes de 2011 no dia 16 de março de 2012 em fórum virtual e presencial. O 

evento, que foi o Simpósio Psicologia e Formação: Políticas Nacionais, Diretrizes 

Curriculares e Licenciatura, aconteceu no espaço do Conselho Regional de Psicologia situado 

no bairro de Pinheiros do município de São Paulo (CRP-06).42  

Houve a leitura da Carta de Salvador de 11 de maio de 2011, que foi resultado da 

discussão da diretoria da ABEP com coordenadores de curso de Psicologia e gestores neste 

local e data. Tal documento ressalta a mudança curricular anunciada nas diretrizes 

curriculares de 2004 e detalhadas nas de 2011. Esta se refere à formação complementar de 

licenciatura para o curso de psicologia. Segundo a Carta de Salvador: 
                                                            
42 Evento promovido pela ABEP em parceria com Associação Brasileira de Psicologia Escolar/Educacional 
(ABRAPEE) e CRP de São Paulo, no qual estive presente.  
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Conforme a informação do Conselho Nacional de Educação a mudança curricular 
deve ser feita em até dois anos a partir da promulgação da lei. Isto significa que os 
alunos que ingressarem nos cursos de Psicologia a partir do segundo semestre de 
2013, já devem ter a Formação de Professores para a Educação Básica em seu 
currículo. (ABEP, 2011)43 
 

 

Um dos apontamentos da Carta de Salvador reforça que o projeto de licenciatura é 

complementar ao de bacharel em psicologia, portanto sugere que "o mais adequado é a 

Licenciatura completar-se com o último semestre do curso. Ao se discutir os parágrafos 2 e 3 

do Art. 13º, um dos aspectos ressaltados diz respeito à concretização de estágios, 

especificamente: "A realização de estágio curricular poderia ser feita, em nível médio, em 

qualquer disciplina da área de humanas. A importância de trabalhar em equipe já estava 

evidenciada nas DCNs44 de 2004 e, aqui, pode se concretizar".45 

O debate do evento ofereceu espaço aberto para diversas perguntas dos participantes 

coordenadores de cursos de psicologia. Essas perguntas e dúvidas suscitaram perceber como a 

identidade do psicólogo escolar ainda não está clara, muito menos para muitos coordenadores 

do curso de psicologia do país. 

 

 

4.4 PRINCÍPIOS E REFERÊNCIAS TÉCNICAS PARA A ATUAÇÃO DE PSICÓLOGOS 

ESCOLARES  

 

 

Os Conselhos da categoria dos psicólogos, federal e regionais - CFPs e CRPs, 

juntamente com a ABRAPEE, fazem, na atualidade, o papel de referenciais técnicos oficiais 

para a atuação do psicólogo escolar. Além dos conselhos e da associação, faz-se necessário 

entender como se oficializam conteúdos formadores dos profissionais especializados em 

psicologia escolar no que tange, além de cursos de especialização, a sua formação acadêmica. 
                                                            
43 Disponível em: <www.abepsi.org.br>. Acesso em: 22 jul. de 2011. 
44 Diretrizes Curriculares Nacionais 
45 Observou-se que a grande maioria do público presente era de coordenadores de psicologia de diversos lugares 
do Brasil que não do próprio município de São Paulo. Ao ser aberto o debate aos participantes após algumas 
falas da diretoria da ABEP, anoto com curiosidade algumas perguntas do público de coordenadores de cursos de 
psicologia: "Como vamos nos organizar? Não basta a lei para o psicólogo dar aulas no colégio?"; "Há 
necessidade do psicólogo dar aula? Não gerará uma confusão entre psicólogo escolar e professor de psicologia 
no colégio?" "Como viabilizar no dia-a-dia o que se propõe no plano?" Angela Soligo, a diretora da ABEP, 
responde: "Construir esses dois papeis é uma tarefa nossa. Não podemos confundí-los, mas a escola pode ser que 
o faça. Construir esse papel é um processo na prática, na inserção na escola, um trabalho com o coletivo". E a 
seguir cita Gramsci: "A escola é o espaço da contradição". 
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Para tanto, existe a ABEP, órgão responsável por nortear, discutir, atualizar e divulgar 

elementos necessários para essa formação. 

Os Conselhos regentes da categoria juntamente com ABRAPEE e ABEP têm unido 

esforços no que diz respeito à promoção de encontros, eventos, comunicações presenciais e 

em rede para discussão de temas importantes relacionados ao papel do psicólogo brasileiro na 

atualidade, e mais especificamente ao do psicólogo escolar. 

O CFP institui as "Atribuições profissionais do psicólogo no Brasil"46, conforme 

especializações que prevê para integrar o catálogo brasileiro de ocupações na contribuição 

enviada em 17 de outubro de 1992: psicólogo clínico, psicólogo do trabalho, psicólogo do 

trânsito, psicólogo educacional, psicólogo jurídico, psicólogo do esporte, psicólogo social, 

professor de psicologia- 2ºgrau, professor de psicologia- ensino superior. Neste documento 

não aparece a diferenciação de psicólogo escolar, que deveria acompanhar a categoria de 

psicólogo educacional. 

Segundo o CFP, fazem parte das atribuições do psicólogo educacional, em sua 

introdução: 
Atua no âmbito da educação, nas instituições formais ou informais. Colabora para a 
compreensão e para mudança do comportamento de educadores e educandos, no 
processo de ensino/aprendizagem, nas relações interpessoais e nos processos 
intrapessoais, referindo-se sempre as dimensões política, econômica, social e 
cultural. Realiza pesquisa, diagnóstico e intervenção psicopedagógica individual ou 
em grupo. Participa também da elaboração de planos e políticas referentes ao 
Sistema Educacional, visando promover a qualidade, a valorização e a 
democratização do ensino. (CFP, 2011)  
 

Quanto à descrição e detalhamento das atribuições, observa-se seu caráter amplo: 
Colabora com a adequação, por parte dos educadores, de conhecimentos da 
Psicologia que lhes sejam úteis na consecução crítica e reflexiva de seus papéis; 
desenvolve trabalhos com educadores e alunos, visando à explicitação e à superação 
de entraves institucionais ao funcionamento produtivo das equipes e ao crescimento 
individual de seus integrantes; desenvolve, com os participantes do trabalho escolar 
(pais, alunos, diretores, professores, técnicos, pessoal administrativo), atividades 
visando prevenir, identificar e resolver problemas psicossociais que possam 
bloquear, na escola, o desenvolvimento de potencialidades, a auto-realização e o 
exercício da cidadania consciente. (CFP, 2011)  
 

Outras tantas atribuições seguem as mencionadas, seguidas das ações de elaborar 

procedimentos para a melhoria da relação professor-aluno e consequente aprendizado e 

desenvolvimento, planejar pesquisas relacionadas à reconstrução do projeto político 

pedagógico da escola no processo de ensino-aprendizagem, que busque a compreensão das 
                                                            
46 Disponível em: <http://site.cfp.org.br/>. Acesso em: 29 jun. de 2011. 
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"características Psicossociais da clientela"; participar do trabalho das equipes de planejamento 

pedagógico, currículo e políticas educacionais, desenvolver programas de orientação 

profissional, diagnosticar dificuldades dos alunos e encaminhá-los a serviços da comunidade, 

e por fim supervisionar, orientar e executar trabalhos na área de Psicologia Educacional. 

Já o CRP apresenta os trâmites para a existência da especialização em psicologia 

escolar, que se encontram no site do CRP47 dentre outras dez especializações48. Os pré-

requisitos estipulados para esse título são instituídos pela resolução 13/07 do CFP. Este 

credencia: condição: mínimo dois anos de experiência na área, aprovação na prova do CRP, e 

deliberação pelo CFP passando pela associada ABEP, que, em parceria com o CFP analisa as 

condições do psicólogo. 

Dentre tais normas e procedimentos descritos neste mesmo site do CRP, encontra-se o 

item49 I- Psicólogo especialista em Psicologia Escolar e Educacional, no qual se encontram 

ações previstas por este profissional, não muito diferentes do que se espera dentro do catálogo 

brasileiro de atribuições de 1992 instituído pelo CFP. 

A seguir, apresenta-se na íntegra esse item do CRP que, ao definir as atribuições do 

psicólogo escolar, é considerado como um referencial significativo: 
I - Psicólogo especialista em Psicologia Escolar/Educacional  
Atua no âmbito da educação formal realizando pesquisas, diagnóstico e intervenção 
preventiva ou corretiva em grupo e individualmente. Envolve, em sua análise e 
intervenção, todos os segmentos do sistema educacional que participam do processo 
de ensino- aprendizagem. Nessa tarefa, considera as características do corpo 
docente, do currículo, das normas da instituição, do material didático, do corpo 
discente e demais elementos do sistema. Em conjunto com a equipe, colabora 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. No âmbito administrativo, contribui na 
análise e intervenção no clima educacional, buscando melhor funcionamento do 
sistema que resultará na realização dos objetivos educacionais. Participa 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. 
Analisa as características do indivíduo portador de necessidades especiais para 
orientar a aplicação de programas especiais de ensino. Realiza seu trabalho em 
equipe interdisciplinar, integrando seus conhecimentos àqueles dos demais 
profissionais da educação. Para isso realiza tarefas como, por exemplo: 
 
1.  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;  

                                                            
47Disponível em: <http://www.crpsp.org.br/portal/orientacao/titulo/fr_titulo_psi_escolar.aspx>. Acesso em: 10 
jul. de 2011. 
48 Psicólogo especialista em Psicologia: Organizacional e do Trabalho, de Trânsito, Jurídica, do Esporte, Clínica, 
Hospitalar, Social, além das especializações em Psicopedagogia, Psicomotricidade e Neuropsicologia. 
49 Aparece como item I por ser a especialização de psicólogo escolar/educacional a primeira que aparece da 
relação de outras dez. 
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2.  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;  
3.  prestar serviços diretos e indiretos aos agentes educacionais, como 
profissional autônomo, orientando programas de apoio administrativo e educacional;  
4.  desenvolver estudos e analisar as relações homem-ambiente físico, material, 
social e cultural quanto ao processo ensino-aprendizagem e produtividade 
educacional;  

5.  desenvolver programas visando a qualidade de vida e cuidados 
indispensáveis às atividades acadêmicas;  
6.  implementar programas para desenvolver habilidades básicas para aquisição 
de conhecimento e o desenvolvimento humano;  
7.  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;  
8.  pesquisar dados sobre a realidade da escola em seus múltiplos aspectos, 
visando desenvolver o conhecimento científico. 
 

O ano 2008, ano temático da Educação, sofreu mobilizações por parte dos conselhos 

federal e regionais de psicologia envolvendo 5.000 psicólogos de todo o país para discutir 

ações educativas em diversos eventos.  

O CRP distribuiu um material intitulado "Orientação sobre as atribuições do(a) 

psicólogo(a) no contexto escolar e educacional"50, inspirado nas propostas veiculadas pelo 

Seminário Nacional do Ano Temático da Educação, realizado em 2008. Este documento 

inicia uma apresentação da seguinte forma: “O Conselho Regional de Psicologia de São 

Paulo, a fim de esclarecer os(as) psicólogos(as) no compromisso social, direitos humanos e no 

respeito à diversidade, como fundamentos para a efetivação de uma educação para todos e 

todas”.  

Os objetivos são amplos, de uma necessária visão que se esquive de "patologizar, 

medicalizar e produzir diagnósticos classificatórios", referindo-se a práticas voltadas à 

realidade brasileira e contemporânea, inseridas na equipe escolar para a construção de 

estratégias de ensino-aprendizagem. Em seguida abordam-se orientações de práticas nos 

contextos escolares e educacionais que visem à compreensão de sofrimento de educandos e 

educadores, a promoção de autonomia dos indivíduos, assim como a "ampliação da qualidade 

do processo educacional, por meio de práticas coletivas que potencializem pessoas e grupos 

da comunidade escolar" e a socialização de saberes junto a ampliação de possibilidades de 

atuação. Seguem-se "Princípios Fundamentais" e alguns artigos destacados do Código de 

Ética Profissional. 

                                                            
50 Cf site do CRP, no link referente ao Seminário Nacional do ano da Educação, ou ainda Disponível em: 
<http://www.pol.org.br>. Acesso em: 10 jul. de 2011. 
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O Seminário Nacional do Ano da Educação "Psicologia: Profissão na Construção da 

Educação para Todos", realizado em Brasília em abril de 2009 é culminante para a produção 

de resultados de discussões a respeito.  

Em 2010 concretiza-se a produção técnica de importância política sobre o tema por 

parte dos Conselhos Federal juntamente com os 18 Conselhos Regionais de Psicologia, 

intitulado Contribuições da Psicologia para a CONAE. A Conferência Nacional de Educação 

- CONAE divulga esta produção, anuciando: 
A Psicologia, como área de conhecimento e profissão, reafirma seu compromisso 
com a construção da "Educação para Todos" e nesse sentido apresenta neste 
documento suas contribuições do Ano da Educação do Sistema de Conselhos de 
Psicologia para a Conferência Nacional de Educação (Conae) 2010. As 
contribuições foram organizadas em torno dos eixos temáticos do documento-base 
dessa Conferência: EixoI - Papel do Estado na Garantia do Direito à Educação de 
Qualidade: Organização e Regulação da Educação Nacional; Eixo II - Qualidade da 
Educação, Gestão Democrática e Avaliação; Eixo III - Democratização do Acesso, 
Permanência e Sucesso Escolar; Eixo IV - Formação e Valorização dos Profissionais 
da Educação; Eixo V - Financiamento da Educação e Controle Social; Eixo VI - 
Justiça Social, Educação e Trabalho: Inclusão, Diversidade e Igualdade. (CONAE, 
2010) 
 

 

Destaca-se, da produção técnica da CONAE, os itens Carta de Brasília e o Eixo IV - 

Formação e Valorização dos Profissionais. A Carta de Brasília é resultante das propostas 

levantadas pelos diversos especialistas de representação nacional, que anuncia propostas 

definidas para a formação do psicólogo: "a prática profissional nos diversos âmbitos escolares 

e educacionais; a identidade e o papel/função do psicólogo na educação". O documento segue 

sua defesa em prol de: 

(1) que o psicólogo estabeleça interlocução entre as diversas instâncias e setores, 
considerando os saberes acumulados por instituições que atendem público 
específico, como, por exemplo: pessoas com deficiências, sofrimento mental, etc; 
(2) que o psicólogo participe da construção do projeto político-pedagógico da 
escola; (3) que o psicólogo atue como mediador nas tensões e conflitos produzidos 
nas relações entre os atores da escola, fortalecendo pessoas e grupos na promoção de 
autonomia e na superação das adversidades, considerando as condições objetivas e 
subjetivas dos processos psicossociais; (4) que o psicólogo atue junto com a equipe 
pedagógica com o objetivo de entender o fenômeno educativo na sua dimensão 
institucional. (CONAE, 2010) 

 

A inserção do psicólogo escolar nas políticas públicas é enfatizada na produção 

mencionada no que se refere ao Eixo IV, Formação e Valorização dos Profissionais. Uma 

síntese antecede propostas de onze itens para a atuação desse profissional: 
A formação profissional do psicólogo escolar/educacional deve ser consistente e 
ética, privilegiar a construção crítica de conhecimento científico, promover uma 
atuação que garanta o atendimento às necessidades sociais e a qualidade de vida 
adequada de todos em permanente aprimoramento. Deve promover o debate para a 
proposição e/ou análise das políticas públicas, a inclusão de todos os atores, bem 
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como promover o trabalho multidisciplinar e o entendimento da legislação relativa à 
política educacional em uma perspectiva crítica que permita incidir no ensino-
aprendizagem por meio de práticas inovadoras, quando se fizer necessário. 
(CONAE, 2010) 

 

A ABRAPEE51, por sua vez, assim se apresenta: 
A ABRAPEE foi fundada em 1990 por um grupo de psicólogos interessados em 
congregar os estudiosos e profissionais da área, visando ao reconhecimento legal da 
necessidade do psicólogo escolar nas instituições de ensino, bem como estimular e 
divulgar pesquisas nas áreas de psicologia escolar e educacional. A Associação 
Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional é uma sociedade civil, sem fins 
lucrativos, que tem por finalidade incentivar o crescimento da ciência e da profissão 
de psicólogo escolar e educacional, como um meio de promover o bem-estar e o 
desenvolvimento humano, enfocando para isto o processo educacional no seu 
sentido mais amplo. (ABRAPEE, 2011) 
 

Quanto à referência estipulada pelo estatuto da ABRAPEE52, transcreve-se sua 

definição de psicólogo escolar: 
Psicologia Escolar e Educacional tem se constituído historicamente como 
importante campo de atuação da Psicologia. Psicólogos escolares e educacionais são 
profissionais que atuam em instituições escolares e educativas, bem como dedicam-
se ao ensino e à pesquisa na interface Psicologia e Educação. As concepções teórico-
metodológicas que norteiam a prática profissional no campo da psicologia escolar 
são diversas, conforme as perspectivas da Psicologia enquanto área de 
conhecimento, visando compreender as dimensões subjetivas do ser humano. 
Algumas das temáticas de estudo, pesquisa e atuação profissional no campo da 
psicologia escolar são: processos de ensino e aprendizagem, desenvolvimento 
humano, escolarização em todos os seus níveis, inclusão de pessoas com 
deficiências, políticas públicas em educação, gestão psicoeducacional em 
instituições, avaliação psicológica, história da psicologia escolar, formação 
continuada de professores, dentre outros. (ABRAPEE, 2011) 
 

Dentre as características do psicólogo esperadas pela ABRAPEE, ressalta-se: "as 

perspectivas da Psicologia enquanto área de conhecimento, visado compreender as dimensões 

subjetivas do ser humano". Com o estabelecimento das novas políticas educacionais que 

inserem o psicólogo escolar no cenário da educação, há de se considerar a importância dessa 

contextualização para o serviço da psicologia, que deverá estar voltado para o processo de 

escolarização, o que evitaria a individualização dos fenômenos. No entanto, procedimentos 

científicos da psicologia voltados às dimensões subjetivas, necessariamente aliados à inserção 

do psicólogo no cenário político-educacional, são passíveis de garantir a identidade 

profissional escolar e educacional diferenciada do demais atores.  

                                                            
51 Disponível em: http://abrapee.wordpress.com/sobre/o-que-e-a-abrapee-2/. Acesso em: 20 jun. de 2011. 
52 Disponível em: <http://abrapee.files.wordpress.com/2012/05/estatuto-da-abrapee-atual-20091.pdf>. Acesso 
em: 20 jun. de 2011. 
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Com o intuito cada vez maior de se sistematizar referências técnicas que norteassem a 

categoria dos psicólogos na sua especialidade psicologia escolar e educacional, as entidades 

de classe articularam esforços para produzir o documento Referências Técnicas para a 

Atuação de Psicólogas (os) na Educação Básica. 

Com o apoio do CFP, e dos CRPs, a produção é do mérito do Centro de Referência 

Técnica em Psicologia e Políticas Públicas (CREPOP). A apresentação do documento, 

elaborada por Humberto Verona, tem como um dos trechos iniciais:  
As referências construídas têm como base os princípios éticos e políticos 
norteadores do trabalho das (os) psicólogas (os), possibilitando a elaboração de 
parâmetros compartilhados e legitimados pela participação crítica e reflexiva da 
categoria no campo da Educação. [...] Por meios cada vez mais democráticos, esse 
diálogo tem se pautado por uma política de reconhecimento mútuo entre os 
profissionais e pela construção coletiva de uma plataforma profissional que seja 
também ética e política. (CREPOP, 2013, p. 13) 

 

A dimensão ético-política, que marca as tendências da história da ciência e profissão 

psicológicas na década de 2010, é evidenciada no documento lançado em abril de 2013, a 

começar da apresentação, expandindo-se na nomenclatura dos quatro eixos temáticos e seus 

conteúdos, assim denominados:  

1- Dimensão ético-política da atuação da(o) psicóloga(o) na educação básica;  

2- A psicologia e a escola;  

3- Possibilidades de atuação da(o) psicóloga(o) na educação básica e 

4-Desafios para a prática da(o) psicóloga(o). 

As referências técnicas sugerem uma visão do todo sistêmico da comunidade escolar, 

em trabalho coletivo, contextualizado, e atentamente crítico das tendências tradicionais que 

reduziam os fenômenos humanos a especificamente individuais, quando não naturais.  

Uma questão ressaltada no documento técnico diz respeito à importância da 

problematização relacionada à atuação de psicólogos no campo escolar, como se observa em 

Machado e Souza (2008). As autoras atentam para a imprescindível postura questionadora do 

psicólogo escolar ao problematizar queixas que se apresentam como problemas fechados, 

fundamentados em ideias cristalizadas. Segundo elas, grande parte dos problemas que surgem 

como demandas para o psicólogo são problemas inexistentes ou mal postulados.  

As referências técnicas da categoria enfatizam novas formas de intervenção "coletivas 

e integradas na construção, gestão e execução das políticas públicas para a promoção e 

garantia dos direitos da criança e dos jovens na direção da educação para todos". (CREPOP, 

2013, p. 68) 
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Acredita-se que retomar o fio da meada - que simboliza repensar o lugar e a atuação 

do psicólogo escolar na atualidade - seja a arte de se abrir possibilidades para a compreensão 

do ser humano de forma complexa, hologramática, constituído e constituinte de várias 

dimensões do todo e que apresenta uma singularidade específica, nas dimensões subjetivas.  

A problemática vivida predominantemente nas três últimas décadas sobre o lugar que 

ocupa a psicologia escolar, como já apontado, é a presença de uma história originada das 

ciências naturais, com tendências positivistas que individualizam problemas sócio-

institucionais. Isso traz possíveis repercussões patologizantes, culminando com problemas 

contemporâneos cada vez mais intensos de medicalização na educação, e a psicologia tem 

sido alvo de grandes críticas por parte dos próprios psicólogos. Em razão deste despertar, 

percebe-se que aquela problemática talvez não seja a principal na atualidade, e se configure 

apenas como um lado da questão. Não mais como o problema central como se pensava nas 

décadas de 1980 e 1990, o fenômeno da patologização por parte da própria psicologia talvez 

esteja dando lugar à crise do novo momento de transição que tenta estabelecer, de fato, qual o 

papel do psicólogo nos processos educativos.  

A preocupação com a especificidade da atuação do psicólogo escolar é registrada por 

Marinho-Araujo e Almeida:  
Acredita-se que a reflexão sobre a construção da identidade do psicólogo no 
cotidiano escolar não pode se desarticular das formas de atuação necessárias à 
expressão e manifestação de algumas competências específicas, que se coadunem 
com as exigências de um perfil profissional ancorado no cenário do contexto no qual 
estará inserido. (MARINHO-ARAUJO; ALMEIDA, 2005a, p. 7) 

 

Nota-se que as autoras referem-se à necessidade do "perfil profissional ancorado no 

cenário do contexto no qual estará inserido", emergente nos anos 1980 e observada nos 

preceitos oficiais dos conselhos e associações, porém anunciam que é necessária a articulação 

de competências específicas para a construção da identidade do psicólogo escolar. Afirmam 

ainda que há necessidade de se desenvolver a identidade desse profissional, apoiada em 

competências técnicas, pessoais, interpessoais e éticas, construídas ao longo da história 

profissional e pessoal.  
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5. TECENDO FIOS E FALAS 

 

É no entrelaçamento das histórias pessoais que 
os homens criam significados e constroem seu 
mundo e sentido de ser. (Dias) 

  

 

Serão analisadas as oito entrevistas por ordem cronológica das datas em que 

aconteceram, Bela, Tina, Paola, Marcelo, Murilo, Lia, Laís e Dalva, cujas transcrições na 

íntegra encontram-se anexas, e nas quais se pode observar as respectivas identificações dos 

sujeitos. Em seguida é apresentada a análise geral das entrevistas. 

Os procedimentos metodológicos adotados53 para a investigação sobre a atuação 

prática de psicólogos escolares embasam-se na escuta em história oral (BOM MEIHY, 1996, 

2010; MONTENEGRO, 2010), voltadas para as experiências de vida dos sujeitos (JOSSO, 

2004, 2007), articulados em análise sob o referencial fundamental do estudo, o pensamento 

complexo em Edgar Morin.  

A história oral como procedimento metodológico busca investigar, por meio da 

narrativa oral, aspectos vividos e experienciados por determinado sujeito ou grupo de pessoas. 

Cada narrativa, composta de vivências e aprendizado experiencial da trajetória do sujeito 

enquanto pessoa e profissional, é considerada como fonte oral deste estudo e se constitui em 

material que centraliza a discussão. Conforme Bom Meihy (1996, p. 31): "Para ser garantidas 

como método, as fontes orais precisam ser ressaltadas como o nervo da pesquisa e sobre elas 

os resultados são efetivados".  

A técnica de entrevista com escuta atenta do sujeito deu-se com a mesma pergunta 

norteadora para cada sujeito: "O que é ser psicólogo(a) escolar?", como única intervenção da 

entrevistadora, na intenção de despertar a narrativa. As expressões subjetivas de cada 

entrevistado, articuladas às inquietações que levaram ao estudo sobre o tema, compõem as 

análises que se apresentam. A utilização do verbo ser na pergunta norteadora refere-se à 

conjunção da multidimensionalidade do sujeito.  

Para tanto, apresentam-se como categorias de análise a subjetividade, a atuação, a 

autonomia/emancipação do profissional e a sua subdivisão em duas gerações, a mais velha e a 

mais nova, como categoria adquirida ao longo da análise geral de dados, conforme último 
                                                            
53 O detalhamento dos procedimentos metodológicos desta invetigação encontram-se em publicação recente de 
Azevedo e Dias, 2013.  
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item deste capítulo. Os aspectos subjetivos são relativos à maneira singular com que cada 

sujeito lida com o que vivencia, e sua experiência é que denotará os sentidos pessoais 

construídos por ele. Esses conteúdos transparecem de forma peculiar em cada contexto de 

vida, demonstrando como são vividos conflitos e contradições, como cada sujeito se 

estabelece em relação ao coletivo, e como se percebe nos vínculos construidos com os demais 

que compõem o cotidiano compartilhado. 

A atuação do psicólogo escolar, definida para este estudo como conjunto de ações 

teórico práticas e relacionadas à construção da experiência na história de vida observada em 

cada narrativa, é expressa nas três modalidades de elaboração: ter, fazer e pensar (JOSSO, 

2004), respectivamente relacionadas ao homo economicus, faber e sapiens. 

Autonomia/emancipação, como categoria de análise, verifica, como já observado, 

as relações de cada sujeito com os âmbitos institucional e político/pedagógico, 

respectivamente, na inter-relação com seus pólos opostos complementares, dependência e 

assujeitamento. 

Do total de oito sujeitos, seis são profissionais psicólogos do sexo feminino e dois, do 

sexo masculino. O critério de escolha dos sujeitos obedeceu a aspectos fundamentais: ser 

formado em psicologia, que se autodenomine psicólogo escolar, que esteja trabalhando no 

campo, independentemente do cargo que ocupa na instituição, e que o local de atuação esteja 

circunscrito ao Estado de São Paulo.  

O número de participantes deu-se de acordo com o objetivo de se compreender 

qualitativamente a sua atuação por meio de análise, a qual, além de transversal, é também 

vertical, e neste caso, mergulhada no discurso subjetivo. O conjunto de oito sujeitos 

contemplou a diversidade de vínculos e tipos de instituição escolar, sendo que cada um trouxe 

elementos suficientemente significativos e representativos da função profissional. Houve o 

intuito de diversificar critérios de caracterização dos sujeitos por idade, sexo, formação e tipos 

de serviços prestados. A título de se manter a privacidade dos entrevistados, optou-se por 

identificá-los com nomes fictícios, garantindo-se ética e sigilo, previstos pelas normas 

científicas. 

Justifica-se a escolha de participantes no Estado de São Paulo tendo em vista que, 

segundo levantamento realizado pela Associação de Ensino de Psicologia - ABEP em 2010, 

há maior concentração de escolas privadas do ensino de psicologia, assim como maior 

número de profissionais da área em exercício no país. Não se trata de estudo comparativo 
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entre escolas públicas e particulares ou que se atém a uma delas especificamente, tampouco 

com interesse em estudar o vínculo empregatício concreto.  

Os oito psicólogos que colaboraram para o estudo demonstraram disponibilidade em 

participar, o que pode ser considerado um fator facilitador para o trabalho de pesquisa. As 

entrevistas ocorreram entre maio do ano de 2012 e junho do ano de 2013. 

A escuta permitiu relação de empatia e foi inevitável relembrar a própria trajetória 

da pesquisadora ao ouvir colegas de profissão. O método de trabalho proposto não deu 

lugar a qualquer outra interação que não a da escuta centrada, "[...] em que, depois da 

formulação de hipóteses sobre um tema precioso, o pesquisador conduz livremente o 

encontro, de modo a que o entrevistado fale com toda sua experiência pessoal sobre o 

problema colocado pelo entrevistador". (MORIN, 2002, p. 65) 

Cada entrevistado teve a liberdade de conduzir o tempo da entrevista, cuja duração 

média girou em torno de meia hora a quarenta minutos. O local das entrevistas deu-se em 

espaços diversos, dependendo da possibilidade do sujeito.  

 

 

5.1 ANÁLISE DA PRIMEIRA ENTREVISTA - BELA 

 

 

O que é ser psicóloga escolar? 

 

Apesar de Bela se autodenominar psicóloga escolar, quando aceita o convite para a 

entrevista, identifica-se com a atuação de orientadora educacional, junto às pedagogas do 

colégio em que trabalha. Pode-se observar em seu discurso: "[...] eu comecei a ser 

orientadora em escola, escolas públicas [...]". 

Atualmente, trabalhando em colégio particular, continua exercendo o cargo de 

orientadora educacional, apesar de psicóloga. Sua narrativa começa com: "Quando eu ainda 

era estudante de psicologia, eu tinha um interesse grande pela área da educação... minha 

ideia era conciliar as duas coisas: a clínica e a parte da educação". Percebe-se que sua 

visão sobre psicologia escolar fragmenta dois universos distintos, a escola e a psicologia. 

Assim, é deixada de lado a compreensão da totalidade complexa da transdisciplinariedade. 

Sua história de vida demonstra que a formação em psicologia foi um entrave ao seu 

ingresso no campo escolar no início da carreira. No entanto, ao se referir à escola em que 
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atualmente labora, cita "lá" como advérbio de lugar: "[...] quando eu procurei emprego, que 

era difícil de ser psicóloga e trabalhar na escola. Lá eu não vejo esse problema, eu não vejo isso 

como um requisito. Aceita-se bem uma psicóloga trabalhando lá. Lá não é um problema, mas 

não existe psicólogo escolar, viu?". 

O requisito para ser aceita na escola, sendo psicóloga, pelo que demonstra ter 

vivenciado ao longo de sua história, é não ser psicóloga, e chega à conclusão de que "não 

existe psicólogo escolar", apesar de assim ter se apresentado. Finalmente, hoje em dia, 

demonstra sentir que tem um lugar na escola como psicóloga, apesar, e não graças à sua 

formação.  

Ao mesmo tempo que afirma a não existência de psicólogo escolar, diz ser uma, já que 

é vista como uma "pessoa terapêutica", que apresenta "algumas compreensões 

diferenciadas". Segundo ela, o diferencial de sua profissão como psicóloga no campo escolar 

dá-se de forma sutil, pelo reconhecimento da diretora que consegue percebê-la como 

psicóloga porque por acaso ela, a diretora, também é psicóloga. Objetivamente, não é 

demonstrado o reconhecimento institucional pela atuação na função de psicóloga escolar. 

Qual seria a linha divisória da psicóloga e da pedagoga para lidar com pais? O que 

estaria Bela querendo dizer quando menciona que, sendo psicóloga, seria mais terapêutica? 

Quanto a ser psicóloga escolar, afirma: "[...] eu acho que lá eu sou, até pelos atendimentos que 

eu tenho com os pais, acho que eu sou bem vista, como uma pessoa que sabe mexer com eles 

[...]". 

Percebe-se que sua noção de psicologia escolar está arraigada às origens que dão a 

peculiaridade clínica da psicologia, voltada aos diagnósticos, recebendo demandas de 

dificuldades focalizadas no ensino-aprendizagem. Não por acaso surge este tipo de 

entendimento por parte de Bela, que está entre os entrevistados do grupo da geração mais 

velha, cuja formação se deu em 1982, antes da criação da ABRAPEE, das diretrizes 

curriculares do curso de psicologia de 2004, e dos princípios norteadores da psicologia escolar 

e educacional atual que são referências técnicas para o desempenho do profissional. Ela não 

demonstra indícios de clareza quanto aos preceitos atuais que regem o trabalho do psicólogo 

escolar. Apresenta uma vaga sensação de ser reconhecida, pela escola, como psicóloga, pelo 

fato de ter concluído graduação na área, porém de forma latente, por ser considerada "uma 

pessoa mais terapêutica". Foge da sua compreensão possibilidades de atuação envolvida 

com causas sócio-institucionais de cunho coletivo, pautada na atenção primária das relações 

cotidianas e voltada à formação emancipadora de sujeitos, que vai além do ensino-

aprendizagem.  
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Durante sua narrativa, revela priorizar problemas de ensino-aprendizagem; isso 

transparece em vários trechos da entrevista como no que se segue, relativo à relação mãe-

filha: "Uma mãe que escolhe a roupa da filha com 11 anos e que essa menina tem que 

perguntar sempre se está boa a roupa, se não está boa a roupa, que roupa que ela vai, o 

que é que ela faz, como que ela...uma criança dessas vai ter problemas para aprender".  

Evidencia-se que, ao relatar sobre a problemática da relação mãe-filha, sua meta 

principal é a aprendizagem, mesmo que a situação demonstre uma super proteção materna da 

menina que, aos 11 anos, deveria ser incentivada pela mãe a conquistar maior autonomia.  

Ao mesmo tempo, percebe-se que Bela trabalha a questão da autonomia em outras 

situações, mas não na função de psicóloga, e sim como professora de orientação educacional 

ou como coordenadora do 6º ano, trabalhando com os professores, o que faz parte de sua 

prática: "[...] eu tenho uma aula por semana com os meus alunos de sexto ano que têm entre 10 e 

11 anos, trabalho com grupo de professores, então, tem uma equipe de professores que a gente 

tem que lidar".  

Mais uma vez fica evidente a dificuldade de Bela em integrar as dimensões das 

condições do atuar, como homo economicus, do fazer, como homo faber e do saber como 

homo sapiens, ao ser psicóloga escolar. Para ela, o sentido do ser psicóloga escolar é muito 

particular e pessoal, fragmentado do fazer e do saber científico alcançado na graduação. O 

significado do ser psicóloga escolar é a sua não existência, por conseguinte o não lugar, 

porque aprendido culturalmente, em um contexto e momento históricos ainda pouco propícios 

a novos olhares que integrassem a psicologia como atuação na escola, mais além da mera 

função de técnicas e instrumentos aplicados a problemas pedagógicos: "[...]cada vez mais eu 

acho que a psicologia no meu trabalho me ajuda muito a lidar com grupos, com pessoas, com 

pais, com as próprias crianças, com os professores [...]". 

O fato de a ciência psicológica ser encarada por Bela apenas como instrumental, 

demonstra sua dificuldade em considerar os alcances possíveis de subsídios teórico-práticos 

da psicologia escolar, ou ainda sua inserção na organização práxica para a meta-morfose 

(MORIN, 2008a). 

Sua atividade aparece como que indiferenciada da atuação pedagógica: "As 

demandas são as mesmas para mim e para minha colega pedagoga". Como psicóloga, 

apenas utiliza alguns aplicativos. O tom camuflado do trabalho psicológico no âmbito escolar 

sugere uma pequena participação nas ações educativas como profissional: "Eu trabalho 

como orientadora, na verdade eu acho que ele é mais extensivo só do que o papel do 

psicólogo escolar". 
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Seu desempenho profissional abrange ações voltadas aos grupos; de alguma forma há 

ações coletivas, mas no papel de orientadora e professora de orientação educacional. Ela não 

demonstra, em momento algum, atuar no papel de psicóloga escolar, apesar de desempenhar 

algumas funções pertinentes a ele; age mais intuitivamente do que de forma consciente nesse 

papel. Quando menciona uma das práticas com a qual demonstra maior envolvimento, diz: 

"Adoro atender pai, é uma coisa que eu aprendi, eu acho que a idade e a experiência 

ajudam muito". 

Bela expressa satisfação pessoal ao se referir ao exercício profissional como psicóloga. 

Quando utiliza, em diversos momentos, o termo atendimento, deixa transparecer que esta ação 

lhe traz prazer pelo cunho clínico aí latente, como parte de sua história e projeto de vida. 

Quando afirma que "acha" que trabalha em equipe, indiferencia-se das outras orientadoras; 

nesse momento, aparentemente não se vê como psicóloga, e detecta a ação psicológica, de 

forma evidente, no psicólogo convidado: "Eu tenho uma equipe que são as outras 

coordenadoras, e até uma diretora. Eu acho que há uma equipe; você vê, já hoje 

chamaram o psicólogo X para ir falar lá, entendeu? Existe uma preocupação com esse 

lado mais interno das pessoas, sabe?".  

A entrevistada ainda afirma que, ao chamar um profissional psicólogo, a escola 

demonstra a importância dada a sentimentos e emoções, expressando compreensão da atuação 

psicológica como uma questão vinculada à interioridade dos sujeitos e distante ou 

desvinculada do contexto institucional. Sugere uma cisão interno X externo, prevalecendo o 

individual sobre o processo intersubjetivo.  

O que é chamado de mundo externo, para as questões que se apresentam, é todo o 

âmbito sistêmico de inter-relações, vital para o desenvolvimento e formação de cada um no 

que toca a todo processo que envolve autonomia e emancipação. 

Como mencionado, apenas no momento histórico da transição dos anos 1990 para os 

anos 2000 é que se começa a permitir que a subjetividade humana, em vez de tecnicamente 

definida, seja considerada como processo contínuo em construção. Esta construção só é 

possível de acontecer na rede de relações intra e interpessoais.  

A cisão entre práticas pedagógicas e psicológicas aflora em diversos momentos, como 

na afirmação: "[...] na função que eu exerço, acho que acaba abordando um raio de questões 

que vão além da psicologia, quando você pensa num currículo, quando você pensa num trabalho 

mais metodológico [...]".  

Pensar currículo e metodologias, para Bela, é algo além da psicologia, como se esta 

fosse uma área aquém de questões metodológicas. Em sua prática, ela demosntra ter que se 
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adequar à pedagogia, apesar de psicóloga, em vez de integrar o conhecimento psicológico ao 

ato educativo como função pertinente à psicologia escolar. Há uma visão fragmentada do 

processo educativo em que transdisciplinarmente poderia se trabalhar áreas que se 

entrecruzam, psicologia e pedagogia, em prol da formação dos sujeitos. Pensar um currículo 

em "um trabalho mais metodológico", como afirma, poderia ser pensar ações educativas 

cujo olhar psicológico enfatizará a dimensão subjetiva interligada à diversidade institucional e 

cultural dessas ações. (CFP/CREPOP, 2013) 

Outras diversas práticas são mencionadas, como o acompanhamento das crianças nas 

viagens para o estudo do meio: "[...] eu acho que a psicologia ajuda muito a você poder 

conversar com as pessoas, preparar as pessoas para algumas situações que são difíceis 

para elas".  

Essa última fala demonstra ações voltadas às subjetividades em diversos contextos, 

que podem ser consideradas como próprias da psicóloga escolar. No entanto, a profissional 

em questão demonstra vivenciar dificuldades em se identificar com esse papel quando diz: 

"você faz uma preparação, vamos dizer assim, psicológica". Ela titubeia ao afirmar que 

faz uma ação psicológica, porque o papel que a instituição espera dela é o do cargo que ocupa, 

o de orientadora pedagógica.  

Observa-se, na narrativa, que as ações pedagógicas estão institucionalmente isoladas 

do todo do processo educativo que implica a formação de subjetividades, em atenção ao 

processo de desenvolvimento de crianças e jovens em seus momentos de vida e contextos 

diversos. Na prática, as ações pedagógicas são enfatizadas como curriculares e metodológias 

no sentido formal técnico/teórico.  

As partes, pedagogia, psicologia, como saberes científicos, dificilmente se conversam 

e se integram no todo institucional responsável pelo desenvolvimento de processos 

educativos. Quando Bela afirma: "eu acho que a psicologia ajuda muito", novamente surge 

o saber psicológico de forma tímida, não tão acertiva, mais como instrumento de ajuda do que 

como conjunto de saberes e procedimentos da ciência psicológica entrelaçados aos 

pedagógicos, compartilhando o mesmo universo educacional. 

Nota-se que suas ações práticas mencionadas mais enfaticamente são as que pontuam 

situações de dificuldades individuais, em geral relacionadas à aprendizagem escolar: "Há um 

aluninho, com quem hoje eu estava conversando, um menino difícil [...] Por que essa 

crianças não está aprendendo? " O termo difícil, como adjetivo, surgiu várias vezes durante 

o discurso, também com relação à professora: "[...] essa moça, por exemplo, está meio 
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difícil, eu vou ter que conversar com ela: "O que está acontecendo? O que houve? É a 

segunda vez".  

Essas passagens são exemplos de relatos que se sobressaem, quando a entrevistada 

afirma sua atuação com mais vigor. No entanto, transparecem outras ações referentes ao 

desempenho como psicóloga escolar, relatadas em meio ao discurso, com menor destaque: 

"Agora, eu acho que cada vez mais eu sinto que está abrindo um espaço maior para a 

psicologia como reflexão dentro da escola. [...] a gente chamou gente para falar com os 

professores porque a convivência entre as crianças hoje tem alguns temas difíceis". 

Afirmações como essa, em tom titubeante, remetem à psicologia escolar como ainda 

muito incipiente, e provavelmente não dito ou assumido dentro do espaço escolar como parte 

dos processos educativos. A psicologia ganhando um espaço maior dentro da escola denota 

algo de fora que precisa entrar, como que algo isolado que poderia ser aceito no universo 

educacional. Mais uma vez, a visão fragmentada, longe da possibilidade transdisciplinar, 

ainda persiste. Mesmo assim, há anúncio de uma fase de transição, com preocupações além do 

boletim do aluno, porém, nessa instituição, precisou-se "chamar gente para falar com os 

professores", reafirmando-se o trabalho coletivo de temas como esses não dizem respeito 

tanto às ações da entrevistada quanto a atender problemas individuais.  

O caráter da emancipação profissional pode ser observado como que praticamente 

inexistente como necessidade por parte da entrevistada, que não expressa indícios de 

consciência de assujeitamento, o que propiciaria uma mobilização rumo à emancipação. Ela 

não traz críticas, tampouco demonstra incômodo no que tange à questão da sua autonomia 

com relação à instituição; ao contrário, expressa contentamento ao se referir a essa questão: 

"uma escola que cuida muito dos alunos, dos pais. E há uma posição muito firme 

também! Eu adoro isso lá". 

Em diversos momentos, demonstra satisfação com o trabalho que desempenha: 

"adoro atender pais [...], eu gosto de lá [...] eu adoro! [...] mas eu gosto! [...] Eu gosto 

dessa escola, eu gosto, eu acho que ela é bem organizada, sabe, é clara, não ficam 

aquelas coisas muito jogadas". Observa-se que um dos fatores importantes para o fato de 

gostar de trabalhar lá é ter parâmetros claros, postulados, como funcionária. Não se percebem 

turbulências ou crises, pois está tudo posto, e há complementariedade do que se espera e do 

que se produz no papel de orientadora educacional. 

Ser psicóloga escolar revela-se como um estado de sentimento, durante algumas ações; 

como esse estado não diz respeito à função exercida e reconhecida institucionalmente, não se 
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faz necessária sua adaptação à instituição segundo novas referências técnicas da profissão, já 

que ela não demonstra inserção política na categoria profissional ou conhecimento a respeito, 

tampouco a necessidade para tal. 

Talvez a organização que menciona, quando diz que gosta da escola porque é bem 

organizada, represente, para ela, um caráter de estabilidade em todos os sentidos, inclusive o 

financeiro: "[...] eles dão condições [...] Existem muitas condições, um salário bom de 

educação, acho que digno [...]". 

O assujeitamento, mais que a autonomia, é valorizado no discurso que se apresenta: 

"Podem até os professores se colocarem, alterarem o percurso, mas as metas, a escola 

estabelece. [...] E é exigente, é uma escola que cobra de você, você tem que trabalhar". 

Observa-se que ela não faz parte das decisões do que é estabelecido, ou seja, não se trata, 

aparentemente, de gestão democrática. 

A ordem estabelecida, sob o ponto de vista da entrevistada, não permite a desordem 

para a promoção de eventuais rupturas que possibilitariam mudanças. Não há necessidade de 

mudanças, porque para Bela parece estar tudo no seu devido lugar.  

 

 

5.2 ANÁLISE DA SEGUNDA ENTREVISTA - TINA 

 

 

O que é ser psicóloga escolar? 

 

Tina é contratada pelas instituições como psicóloga autônoma, e paralelamente é 

psicóloga clínica em consultório particular. Sua história de vida apresenta um projeto voltado 

para atendimento clínico e sua narrativa aponta as áreas psicologia e educação como dois 

âmbitos diversos no que se refere ao seu projeto de vida, que é expresso logo no início da 

entrevista: "[...] fiz psicologia e no meio do curso já decidi que seria área clínica [...] 

resolvi aí adentrar nas escolas como psicóloga, prestando assessoria. Por quê? Era difícil 

você arrumar um trabalho como psicólogo hospitalar. [...] As minhas escolhas são 

voltadas sempre para psicóloga clínica". Evidencia-se em sua trajetória que a atuação como 

psicóloga escolar não foi escolha tão espontânea quanto à da atuação clínica. 

Em dado momento, em vez de dizer o termo psicóloga escolar, troca-o para o de 

"psicóloga hospitalar", compreensível pelo sonho inicial e que não foi levado adiante. 



128 

 

 

Complementar renda, manter o consultório, são objetivos expressos na história de sua 

inserção na educação, fatores presentes ao longo da entrevista: "resolvi dar aula, dei aula 

cinco anos no estado para manter o consultório, depois disso fui trabalhar em outras 

clínicas da zona sul atendendo também".  

Sua prioridade fica clara quando anuncia: "Você tem que saber a medida correta de 

você falar se você quiser continuar com o contrato na escola, sendo bem clara". O 

contrato, sendo o fator principal que interfere em seu desempenho, norteia sua prática escolar 

cotidiana, cujas ações revertem-se em resultados financeiros que lhe permitem a sustentação 

das despesas do consultório particular. 

A intenção de garantir a contratação com as escolas é expressa de forma explícita pela 

entrevistada, o que apresenta vários desdobramentos nas práticas desenvolvidas que denotam 

falta de autonomia de Tina com relação às demandas da escola: "Então veja, o psicólogo 

'hospitalar', se ele não trabalha na escola, a maioria das vezes fica um trabalho 

engessado que você vai, dentro daquele quadradinho, atuar. [...] há controle o tempo 

todo". 

Seu discurso por diversas vezes mostra um vínculo mercantilista com a escola 

particular, que por sua vez apresenta o mesmo vínculo com os pais que são os clientes. Ela 

narra a forma com que é identificada como profissional da escola particular: " [...] sou 

apresentada como um item interessante da escola. Essa é a psicóloga que presta 

assessoria para a escola, é um benefício". 

 Anuncia uma relação em cadeia: a escola está à mercê do cliente, e ela, a 

psicóloga, coisificada como objeto de consumo, está à mercê da escola. Esta postura fica clara 

quando se refere à escola: "Ela fica à mercê do cliente, à mercê de uma situação e o 

psicólogo fica preso nas condutas da escola, na filosofia da escola". 

Assujeitar-se ao que a escola impõe é uma postura recorrente durante o discurso de 

Tina, que ao mesmo tempo traz um tom autoritário: "notifico novamente o coordenador [...] 

mostrar alguns caminhos direcionando o trabalho, [...] você tem que convencer o dono 

da escola [...] falo para o coordenador: chame o pai, oriente o pai [...] Teve melhoras na 

criança? Não. Convoca o pai". 

Os verbos notificar e convocar são algumas vezes utilizados ao longo de seu discurso 

como atitudes de indução. Alguns trechos mencionados acima remetem à postura impositiva 

de Tina, que é complementada pelo antagonismo expresso na sua submissão às determinações 

da instituição. Esse fato expressa uma das ambiguidades próprias do homo complexus, 
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imposição/assujeitamento. Este, no entanto, sobressai-se na prática cotidiana de Tina, que, 

subserviente, demonstra raiva como emoção, e a forma com a qual responde a isso é com 

postura impositiva, de poder, sobre os agentes escolares. 

A ação de Tina pauta-se nos termos orientação, e principalmente aconselhamento: "Lá 

eu estou para aconselhar os pais, aconselhar os professores, aconselhar o coordenador". 

O aconselhamento pode ser entendido, na maior parte de seu discurso, como um conjunto de 

encaminhamentos.  

Apesar de cogitar que as crianças poderiam ser encaminhadas para o consultório, ela 

apresenta noção de que o espaço escolar não é próprio para atuar clinicamente e verbaliza: 

"com as crianças é o aconselhamento porque eu não transformo o meu trabalho dentro 

da escola em terapia". 

No entanto, assujeitada às necessidades de atendimento individualizado da instituição, 

demonstra um trabalho isolado, atendendo demandas pontuais de casos que a escola aponta 

como difíceis. De um lado, é capaz de discernir os casos, que merecem acompanhamento 

paralelo por dificuldade real de aprendizagem, daqueles que são vistos como dificuldades 

individuais mas não o são; são problemas de escolarização. Assim, apresenta competência 

técnica de diagnosticar os casos que lhe chegam como queixas, evitando, dessa forma, 

individualizar e patologizar, de acordo com críticas provenientes dos anos 1980.  

Porém, sua atuação não chega a ser coletiva, de atenção primária com todos os 

segmentos, de acordo com princípios contemporâneos da profissão, compromissados social e 

institucionalmente; limita-se ao diagnóstico dos casos que chegam. Com relação às 

dificuldades institucionais, percebe-se que não encontra pertencimento à equipe e demonstra 

sentir-se excluída, mas não tenta incluir-se. Com relação ao coordenador, afirma: "Com o 

coordenador pedagógico toda uma defesa também, um medo bem complicado ali de 

você pegar o cargo, de você ter, entre aspas, uma postura de estar orientando, ou 

liderando, ou mandando mais que eles, é uma disputa muito grande, uma rejeição..." 

Em seu papel diferenciado como psicóloga no âmbito escolar, Tina não se sente bem 

vinda por parte dos professores, repetindo por diversas vezes que representa, para eles, uma 

figura persecutória. Em determinado momento, diz: "não estou mais impondo a minha 

presença nas reuniões pedagógicas, estou deixando para que essa necessidade venha 

deles, cresça junto com eles". Afirma sentir clima de competitividade e rivalidade. A 

persecutoriedade com a qual é identificada pelos professores é bastante enfatizada ao longo da 

entrevista, cujo discurso é proferido em tom muitas vezes de desabafo, com amargura, 
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descontentamento e agressividade para expressar o sentimento de impotência com que produz 

as intervenções escolares, concomitantemente ao desejo de impor, notificar, convocar, 

direcionar. 

Nota-se que Tina racionaliza sobre o fato de ser vista pelos professores como uma 

figura persecutória quando traz a explicação: "a maioria das vezes você acaba sendo uma 

figura persecutória... é porque você é aquele que vai apontar... erros, possíveis erros, é a 

fantasia". Ela explica que sua rejeição pelos professores é a fantasia que eles trazem pelo 

medo de serem denunciados, de alguma forma, e que não conseguem enxergar que ela, como 

psicóloga, está lá para "ajudar". 

Observa-se que o tom impositivo da narrativa da entrevistada é também mesclado com 

o tom assistencialista, de ajuda, de doação, que, ao mesmo tempo em que se volta para o 

outro, é tão desigual quanto a relação do poder imperativo: "sempre dando opiniões e 

condições para que eles tenham posturas mais adequadas". É expressa mais uma 

ambiguidade humana, como fenômeno complexo, uno e diverso, contraditório, com forças 

opostas e interdependentes. 

Tina demonstra acreditar que sua atuação é a de doar condições e opinar. Doar 

condições, em vez de abrir espaço de reflexão para a aquisição de autonomia; opinar, em vez 

de fundamentar-se no saber, atividade relativa ao psicólogo escolar. O termo opinião, do latim 

opinare, proveniente do significado de crença, sugere conhecimento construído pelo senso 

comum. 

A postura de ajuda e doação de opinião revelados no discurso de Tina provoca a 

relembrança de aspectos, mencionados anteriormente, que permitiriam a legitimação da 

atuação do psicólogo na instituição escolar: "a re-significação da atuação profissional a partir 

das especificidades teórico-metodológicas próprias da ciência psicológica e que se evite recair 

na rotina de métodos e conteúdos norteados pelo pragmatismo ou arbítreo da boa vontade". 

(ALMEIDA, 2007, p. 70) 

 Vale ressaltar que Tina formou-se em 1991 e pertence a uma geração cuja 

formação ainda não havia passado por mudanças de diretrizes curriculares, tampouco por 

momentos de discussões organizadas de ordem político-sociais da categoria dos psicólogos 

sobre o exercício das diversas especialidades, dentre elas a do psicólogo escolar. 

A explicação simplista, de que os professores fantasiam a persecutoriedade 

representada nela, a psicóloga da escola, define o problema das relações que Tina estabelece 

com eles, os professores. Essa definição é fruto do fenômeno da racionalização, que segundo 
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Morin (2010), faz com que o sujeito se aprisione em definições para se afastar de incertezas e 

contradições.  

Já a racionalidade, em contraponto à racionalização, poderia ser constituída do recurso 

psíquico do pensamento integrador para a compreensão de fatos interligados a atitudes e 

sentimentos presentes na problemática que se apresenta, no caso, na relação que se 

estabeleceu entre Tina e os professores.  

Após a entrevistada definir o problema da representação de sua figura junto aos 

professores, queixa-se ainda de ter sido excluída pelo coordenador, em determinado 

momento, quando convocara os professores para uma reunião pedagógica sem avisá-la para 

participar. Este fato, porém, precede um episódio de seu trabalho junto a esse mesmo público, 

quando, de fato, havia sido contratada para avaliar os professores, cujo resultado influenciaria 

a decisão da direção sobre as demissões dos docentes. 

 Ela não demonstrou perceber que, o fato de ter realizado uma ação na função de 

avaliadora dos professores para a direção demití-los ou não, pudesse ser um dos fatores 

importantes para que se instalasse um clima de persecutoriedade e rejeição de sua figura por 

parte do grupo. 

 O assujeitamento à demanda da direção escolar fez com que Tina desintegrasse as 

dimensões homo faber, sapiens e economicus. Integrar o fazer, o saber e inserir-se nas 

condições para sua atuação poderia propiciar-lhe consciência da ação para a promoção da 

ação práxica, generativa de transformações. Se pudesse refletir sobre a sua vivência, 

adquiriria aprendizado experiencial, o que não foi demonstrado em seu discurso. Houve um 

fato concreto que justificou a figura persecutória com a qual Tina é representada pelos 

professores, e que ela nega, porque a define como fantasia da parte deles. 

 Sob a perspectiva do pensamento complexo, seria muito simplista a explicação que 

apontasse sua irresponsabilidade ou responsabilidade pelo fato. Ela é contraditoriamente tanto 

irresponsável quanto responsável, tanto determinada pelas condições de assujeitamento, 

imprinting cultural e institucional, quanto por capacidade de ser autônoma.  

Conforme Morin: 
O indivíduo é irresponsável se o considerarmos como um joguete das forças 
anônimas e obscuras (sociológicas, ideológicas, pulsionais) e responsável se o 
considerarmos como sujeito dotado de uma relativa autonomia. Aqui, sou remetido a 
um contradição ética: não posso escamotear a irresponsabilidade dos seres humanos 
marcados por seus imprintings, passíveis de erro, arrastados pelos turbilhões 
históricos, nem a responsabilidade dos seus maus atos. (MORIN, 2007b, p. 100 grifo 
do autor) 
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A responsabilidade está diretamente relacionada à autonomia do sujeito, que demanda 

um trabalho de introspecção, extremamente difícil por encontrar armadilhas tais como: 

 
[...] a complexidade interior do espírito que comporta a multipersonalidade potencial 
em cada um de nós; as zonas cegas e as suas carências que nos tornam tão 
indulgentes com os nossos erros e tão severos com os erros dos outros; a self-
deception, ou seja, a má boa-fé ou a boa má-fé; a memória e ao esquecimento 
seletivos, a crença em pseudo-lembranças, a nossa tendência para a autojustificação 
que sempre transfere para outro o erro ou a falha. (MORIN, 2007b, p. 94 grifo do 
autor) 
 

Ela projeta nos professores características não percebidas em si mesma: "[...] eu como 

presto assessoria para as escolas, eu vejo uma resistência muito grande, o trabalho 

patina no gelo, o professor está com vários estereótipos, e ele não consegue quebrar os 

estereótipos dele". 

O desafio que surge para a relação de Tina com os professores é que haja compreensão 

sobre o que eles sentem e vivem pelo meta ponto de vista, que é a capacidade de alcançar 

outros pontos de vista além dos próprios, autocentrados. Como visto, a concepção de 

compreensão moriniana implica uma relação de empatia com o outro, vivendo-se um ciclo de 

projeção e identificação para a criação do elo eu-outro: "[...] compreendemos o que sente o 

outro por projeção do que sentiríamos nós mesmos em semelhante circunstância e por retorno 

de identificação sobre si do sentimento projetado no outro". (MORIN, 2007b, p. 159) 

Estar com o outro é reconhecer-se no outro, ao mesmo tempo em que reconhecê-lo em 

si mesmo, para tanto, projetar-se no outro e identificar o outro em si. A relação de 

compreensão não seria a fusão total, (con)fusão, fato que propiciaria perder-se de vista a 

singularidade de cada um: "A compreensão não é confusão; ela comporta a distinção entre o 

eu e o tu em conjunção: é um "eu me torno tu permanecendo eu". (MORIN, 2007b, p. 159)  

Ainda com relação às práticas referentes à escola particular em que suas intervenções 

são contínuas, como em intervenções com crianças especiais, percebe-se que mais uma vez a 

entrevistada se vê com limitações para desenvolver ações mais eficazes e abrangentes, que 

abarcassem os problemas como coletivos e culturais, além de emocionais e psíquicos.  

Quanto às práticas de sua atividade relacionadas às demandas esporádicas de escolas 

estaduais, reproduz o diálogo de algum diretor/coordenador que requisita seus serviços: 

"Tina, eu estou com um problema com tal situação, vamos marcar um horário?" aí eu 

vou lá, escuto o que está acontecendo e aí dou o aconselhamento". Dessa forma, funções 

de intervenção semelhantes à escola particular são realizadas na escola pública, lugar em que, 

entretanto, não há previsão de continuidade sistemática das intervenções como na particular. 
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Queixa-se do que denomina, no início da entrevista, de trabalho engessado, ao oferecer 

serviços que são encomendas prontas: "[...] pegasse esses temas, de modinha, temas que a 

sociedade joga e que as pessoas abraçam a ideia para justificar a dificuldade do aluno”. 

E aí eu fui falar sobre esses temas [...]". 

Evidencia-se a problemática sobre o sentimento de  Tina sobre a sua atuação, tanto na 

escola particular quanto na pública: não sente que tem um lugar o suficiente para fazer um 

"trabalho de base", como afirma em determinado momento. Diz: "Tento até hoje a 

inserção como psicóloga na escola". Apesar de prestar serviços com o status de psicóloga 

escolar assumindo funções pertinentes a esse papel, desenvolve, como menciona, "trabalho 

engessado que você vai, dentro daquele quadradinho, atuar". Sente-se tolhida em sua 

autonomia em várias circunstâncias, como a que relatou, ou ainda quando se percebe 

responsabilizada por decisões que cabem à instituição, como no caso de impasses em 

continuar com uma criança na escola ou não: "[...] Qual era a ideia da escola? Eu mando 

para a psicóloga, a psicóloga avalia, se ela falar que eu devo continuar com a criança, aí 

tudo bem, eu tenho a quem, um bode expiatório". As condições às quais se vê submetida 

levam-na a fazer o papel de bode expiatório ou de outro com o qual não concorde. Conflitos 

como esse fazem-se presentes em sua construção como sujeito e profissional, quando enfrenta 

barreiras, ao mesmo tempo que se vê tolhida por impedimentos institucionais. 

Ela demonstra assumir uma parte do papel de psicóloga pertinente aos princípios que 

norteiam a profissão do psicólogo escolar, especificamente no que diz respeito a técnicas 

psicodiagnósticas no e para o contexto escolar.  

Mas, a autonomia, tampouco a emancipação, como aspectos importantes de sua 

atuação, não são reveladas por não vislumbrar ainda, em sua atuação, as brechas que se 

entralaçam com os imprintings constituintes do conjunto dialógico cultural/institucional, 

muito menos sociais e políticos.  

Os papéis institucional, administrativo e social no que tange às políticas públicas, 

pesquisa da realidade escolar, produção de conhecimento científico, elaboração, implantação, 

avaliação/reformulação de currículos, projetos pedagógicos, procedimentos educacionais, 

previstos nos princípios e referências oficiais dos órgãos competentes da categoria, 

dificilmente encontram lugar na história narrada de Tina.  

Apesar de haver oficialmente referenciais norteadores das funções que cabem à 

profissão, ainda há sérios impedimentos que envolvem a profissional em anéis recursivos, 

fazendo-a ter a sensação de "patinar no gelo". Esses anéis têm acontecido em forma de círculo 
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vicioso, porque fica preso ao movimento retroativo como o de um redemoinho, com o qual 

não se avança.  

Essa (des)motivação, perceptivelmente presente no foco e prática de sua atuação, 

repercute em não envolvimento e descrença no seu próprio trabalho, fazendo com que deixe 

de buscar a (meta)morfose - ir além da forma - de ações cristalizadas em estereótipos pelo 

imprinting cultural, assim como de (des)envolver sua atuação como psicóloga dentro dessa 

perspectiva. 

Tina demonstra ambiguidade nas formas de pensar e agir: se por um lado afirma que 

quer continuar trabalhando nas escolas, por outro, sua narrativa explicita a necessidade de 

desempenhar esse papel por razões de ordem financeira.  

Talvez, "enxugar gelo", seria a metáfora mais representativa da inviabilidade em se 

avançar, que é o seu caso. Observa-se que a metáfora que utiliza, "patinar no gelo", apesar do 

sentido representado, o de estagnação, sugere movimento leve, veloz, criativo, se for pensado 

em sua possibilidade real. Se assim se tornasse, haveria a ruptura para que a sensação de 

círculo vicioso se transformasse em recursividade de círculo virtuoso com anéis em espiral, 

em sentido contínuo e infinito, adiante. 

Porém, para se "patinar" (atuar como psicóloga escolar), ainda que "no gelo" (as 

dificuldades da instituição escolar), é necessário que haja desejo e envolvimento suficientes 

em busca de instrumentos e habilidades específicas, seja para de fato patinar no gelo, como 

para atuar como psicóloga escolar.  

 

 

5.3 ANÁLISE DA TERCEIRA ENTREVISTA - PAOLA 

 

 

O que é ser psicóloga escolar? 

 

Paola inicia seu discurso afirmando: "se você perguntar o que eu sou, eu sou uma 

psicóloga educacional". Demonstra, a seguir, a preocupação em diferenciar psicóloga 

educacional e psicóloga escolar, o que se repete ao longo da entrevista. Ela justifica essa 

diferenciação quando afirma que o psicólogo escolar se atém a "questões da relação do 

aluno no processo de aprendizagem". Quanto à atuação do psicólogo educacional, afirma: 

"[...] acho que a atuação do psicólogo educacional é mais ampla".  
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É com relação a essa amplitude que seu discurso se desenrola ao longo da entrevista, a 

qual apresenta a fala recorrente que inicia como "eu entendo desse jeito e me caracterizo 

como psicóloga educacional". 

Ela se define como psicóloga educacional, exerce a função de professora de orientação 

educacional para o ensino médio, é contratada como orientadora educacional, e diz ficar longe 

do lugar do que considera o de psicóloga escolar: "na hora que você define o psicólogo 

escolar com o foco central da atuação no processo de aprendizagem, você está fazendo 

exatamente o contrário do que a gente quer na psicologia da universidade". Ao afirmar 

isso, coloca-se na posição de professora da graduação em psicologia, função paralela exercida 

na universidade, e prossegue, mais adiante: "a gente tem que sair desse lugar de ser um 

profissional que vai lidar com dificuldade de aprendizagem, não é esse o foco central. 

Eu, por exemplo, fico longe disso". 

Percebe-se, nesse momento, que, quando a entrevistada demonstra intenção de manter-

se longe de questões que envolvam dificuldade de aprendizagem, apresenta uma visão 

fragmentada desta problemática com relação aos processos educativos que envolvem os 

sujeitos. As definições que apresenta de psicologia educacional e escolar estão cindidas, como 

se fossem dois universos, e reduz a visão de psicologia escolar à dificuldade de aprendizagem. 

Faz questão de diferenciar psicóloga educacional e psicóloga escolar, mas considera 

sinônimos psicóloga educacional e orientadora educacional: "[...] acho que aí a 

nomenclatura, acho que é muito mais uma questão trabalhista, do meu ponto de vista". 

Não fica claro o diferencial, do seu ponto de vista, de sua atuação como psicóloga e 

daquela de outros profissionais que são pedagogos.  

Há impossibilidade em se pensar sua atuação como um trabalho desenvolvido inter ou 

transdisciplinarmente como psicóloga e outros profissionais, já que o ser psicóloga dissipa-se 

no exercício como professora e pedagoga orientadora educacional.  

O cargo que Paola ocupa na escola é o de orientadora educacional e o ser psicóloga 

não se evidencia institucionalmente, mas subjetivamente pois, ao se remeter como psicóloga 

educacional, utiliza o pronome Eu o tempo todo; sua atuação como psicóloga educacional é 

auto referenciada.  

Paola demonstra ter um lugar na escola inspirado em sua história de vida: "Eu nunca 

atuei na clínica, nem era o meu objetivo, quando entrei na faculdade não queria atuar 

em clínica, uma das poucas, mas nunca pretendi". 
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Ao afirmar sua pretensão em ficar longe do foco das dificuldades de aprendizagem e 

sua não pretensão em trabalhar clinicamente, deixa claro que sabe o que não deve fazer como 

psicóloga educacional: excluir meninos com baixo rendimento escolar ao aplicar-lhes 

psicodiagnóstico. Sobre a atuação do psicólogo na escola afirma: "Ele não pode, não deve, 

discordo que ele tenha uma salinha onde ele vai chamar aluno por aluno para fazer 

diagnóstico pedagógico ou psicodiagnóstico terapêutico, psicológico. Não é nenhuma 

dessas duas coisas". 

Quando ela afirma o que não é parte de sua função como psicóloga educacional, como 

se denomina, demonstra elementos de criticidade peculiar dos anos 1980 e 1990 quando 

estudos de psicólogos, como anteriormente apontados, indicavam visões e ações que não 

deveriam constituir o fazer do psicólogo escolar. Carecia-se, ainda que teoricamente, de 

referenciais para se postular o que então deve se constituir enquanto visões e ações para o 

efetivo fazer do psicólogo escolar, que tomasse o lugar daquilo que passou a ser rechaçado 

por estudos da própria ciência psicológica.  

Conforme discutido no primeiro capítulo, estudos psicológicos sobre a atuação do 

psicólogo escolar nas duas últimas décadas empenharam-se em propor elementos que 

ocupassem suas lacunas, com novos olhares que abarcassem os contextos institucionais, 

sociais e políticos. Desde então construiram-se os primeiros referenciais técnicos para a 

atuação do psicólogo escolar, e muito recentemente material específico a respeito retomando 

o caráter de compromisso social em intervenções coletivas que buscassem um caráter 

emancipador dos sujeitos. 

Observa-se que Paola é uma profissional que há 20 anos trabalhando como orientadora 

educacional na mesma escola está envolvida com preceitos de uma instituição particular 

tradicional. Percebe-se que demonstra clareza quanto às primeiras críticas, mas pouca 

objetividade e clareza quanto ao que atualmente se tem como parâmetros profissionais da 

psicologia escolar, o que se evidencia em seu discurso. 

Ao mesmo tempo que tenta definir-se como psicóloga educacional, teoriza e 

interrompe a fundamentação relatando que "a gente foi construindo um jeito dos psicólogos 

trabalharem". Mais adiante relata o aspecto central de seu trabalho: "O foco nosso é o 

aluno e as diferentes categorias que interferem no seu ser sujeito de". Neste momento ela 

faz um ponto final e em outro momento diz: "Não é fazer um diagnóstico de 

aprendizagem, é trabalhar com aquele sujeito que tem na nossa frente, muito mais no 

sentido dele se perceber como sujeito desse processo de aprendizagem". 
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Nesse momento ela deixa transparecer a preocupação com relação ao processo de 

aprendizagem, anteriormente descartado como objetivo do psicólogo escolar, sobre o qual ela 

afirmara: "Eu, por exemplo, fico longe disso".  

Enquanto verbaliza ficar longe de uma intervenção individualizante que trataria de 

dificuldades de aprendizagem, demonstra uma prática do que denomina "pré-diagnóstico" 

quando percebe "que o aluno está tendo dificuldade de aprendizagem", quando "os 

professores vão dando dicas". Sua ação é a de compreender tais diculdades, estudando os 

contextos para fazer encaminhamentos. Para ela está claro que sua atuação não é tratar 

clinicamente ou psicopedagogicamente cada indívuo no espaço escolar. Ao estudar casos de 

dificuldades de aprendizagem, produz uma das ações pertinentes ao psicólogo escolar.  

No entanto, para ela, parece ser suficiente o fato de não atender cada caso em salinha 

individual, aplicando testes psicodiagnósticos, para fugir de ações individualizantes e 

patologizantes. Não transparece, em sua fala, casos que são revistos criticamente como de 

outra ordem que não a de dificuldade de aprendizagem do aluno. Não há indícios de ações 

voltadas às inter-relações que se estabelecem com ele por parte de colegas, professores, 

demais educadores e família, o que se apresenta como uma visão inovadora pertinente ao 

trabalho do psicólogo escolar referenciada nos postulados técnicos científicos da atualidade. 

Com relação à sua atuação, depara-se com a disjunção das dimensões sapiens-faber: a 

dicotomia teórico-prática mencionada por estudos anteriores "dissociações freqüentes entre 

teoria e prática". (ALMEIDA, 2007, p. 63). Não demonstra compreender, neste momento, que 

suas próprias ações encontram-se restritas às demandas de professores que provavelmente 

solicitam encaminhamentos individuais, apesar de criticar procedimentos de ajustamento de 

dificuldades pedagógicas. 

Observa-se que Paola confunde instrumentos e procedimentos técnicos com princípios 

epistemológicos que devem fundamentar sua prática. Esses se apresentam esparsos em 

divagações "sobre o ser sujeito de", "o processo de subjetivação do ser histórico e 

social...", ao mesmo tempo que se volta à problemática do não pertencimento do aluno ao 

grupo, ou da sua dificuldade de aprendizagem.  

Demonstra um tom explicativo e teórico, pela forma com que relata sua experiência e 

pela explicação que oferece para seu desempenho, apontando certezas do que não deve fazer, 

em termos concretos. Sobressaem-se incertezas em tom de certezas ao tentar fundamentar e 

definir ações como psicóloga educacional, ou seja, o que acredita que deve ser feito.  
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"O movimento de se pensar sobre o conhecimento é trabalhado no pensamento 

moriniano, quando as certezas são questionadas pela complexidade da razão que está envolta 

por condições diversas e adversas da vida humana, vulnerável ao erro e à ilusão". (MORIN, 

2008b, p. 17) 

A vulnerabilidade humana ao erro e à ilusão está associada, entre outras, às condições 

de autonomia e assujeitamento, como neste caso. Sua possibilidade de emancipação, 

representando uma inserção psicológica no âmbito sócio-político-pedagógico dos processos 

educativos, encontra-se enfraquecida, muito por centralizar sua ação especificamente no 

aluno, ao exercer a função de professora, identificada com os demais professores.  

Quando afirma, referindo-se ao aluno: "Ele aprende também a pensar sobre ele, e a 

construir projetos", é resultado da meta que, segundo ela, é referente à de psicóloga 

educacional, mas na função de professora de orientação educacional e que está à frente do 

projeto de orientação profissional desenvolvido no ensino médio. Não se trata, no caso, de 

atuação como psicóloga escolar, que envolveria a todos como público alvo, em intervenção 

coletiva. 

Na concepção de Paola, sua intervenção é coletiva: "Entendo que o trabalho que eu 

faço no colégio é um trabalho muito mais coletivo do que individual e acho que, eu vejo 

que a atuação do psicólogo na escola tem que ser por essa via". Contraditoriamente, seu 

discurso revela precária autonomia institucional para o desenvolvimento desse trabalho: "É 

muito fácil muitas vezes eu dizer assim: “bom, eu consigo fazer um trabalho coletivo. 

Ah, que legal, e que horas? Ah, eu tenho uma aula por semana de 75 minutos, eu tenho 

um planejamento, um projeto, o aluno tem nota, tem que vir à aula [...]". 

Por não vivenciar, efetivamente, a função de psicóloga escolar, falta-lhe o aprendizado 

experiencial da profissão que exige, atualmente, atuação ampla, institucional, coletiva. 

Seu repertório carece de elementos de e para a emancipação, relacionados aos 

princípios atuais de referências técnicas de atuação de psicólogos escolares, conforme 

CREPOP: 
Conhecer as direções éticas e políticas que norteiam o cotidiano escolar passa a ser 
prioridade para a ação de psicólogas. Questões como: escola para quem, escola para 
quê, e como se engendram as práticas atravessadas por essas implicações no 
cotidiano são fundamentais e devem ser debatidas. (CREPOP, 2013, p. 31)   

 

Esses questionamentos parecem fundamentais para que a atuação profissional encontre 

possibilidades de se tornar práxica porque engajada na organização ativa. 
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Há indícios de identificação por parte da entrevistada com a proposta pedagógica da 

escola voltada a um público da elite de São Paulo: "[...] acho que o colégio é uma escola 

privilegiada em muitos sentidos, a gente trabalha com uma elite financeira, intelectual e 

também só chegam alunos, chegam mais alunos, principalmente, já muito capacitados".  

Não há evidências em seu discurso de que a instituição é excludente com relação 

àqueles não muito capacitados; não há demonstrações de que este fato pudesse causar-lhe 

alguma espécie de provocação. 

As práticas relatadas da atividade exercida por Paola são eminentemente relacionadas 

à de orientadora atendendo famílias nas questões de dificuldades dos alunos, e de professora 

de orientação educacional e especificamente orientação profissional.  

Nota-se que ela demonstra trabalhar interdisciplinarmente com a professora de 

filosofia, porém especifica as duas funções de forma confusa. Fragmenta teoria e prática, 

como se a teorização fosse específica da filosofia, separada de questionamentos que provocam 

os adolescentes, que ela denomina subjetivação e que seriam próprios da psicologia. Mais 

adiante, explica: "A ideia é que eles internalizem essas questões como parte deles"; 

demonstra considerar o processo de subjetivação como provocado por ela, por ser psicóloga, e 

não como processo que acontece nas interações humanas, independentemente de intervenções 

específicas que promovam as internalizações. 

A teorização parece ter ficado a cargo da filosofia enquanto que questões teóricas 

psicológicas não são consideradas por ela como muito bem vindas: "Há alguns outros 

psicólogos, no próprio colégio, que dão textos teóricos, eu não dou, de psicólogo 

principalmente. Se dou alguma coisa, é de algum filósofo". 

Intercala narrativas sobre práticas da atuação como professora de psicologia na 

universidade, atividade paralela, aparentemente importante como referência na qual se pauta 

para refletir sobre o ser psicóloga educacional.  

Paola focaliza sua atuação na orientação profissional, tanto para exercer a função de 

orientadora e professora de orientação educacional/profissional, quanto para a de professora 

formadora de psicólogos.  

Quando afirma: "Porque a questão não é você dar aula de psicologia, a questão é 

você usar do seu cabedal teórico para propiciar uma discussão, uma análise, uma 

possibilidade de esse sujeito crescer, crescer da forma como a gente entende, autônomo, 

livre, consciente, etc., etc." Nesse momento está reafirmando sua intenção em promover 

autonomia e conscientização para os sujeitos, sejam eles os graduandos e futuros profissionais 
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psicólogos, sejam eles os alunos do ensino médio com quem trabalha diretamente na escola. 

Chama a atenção para o cabedal teórico que fundamenta a discussão e análise com os alunos, 

ao mesmo tempo que afirma não utilizar textos de psicólogos. Este fator remete à questão de 

sua formação como psicóloga que em nenhum momento da entrevista foi citada diretamente 

como subsidiando o saber para atuar. 

Para ela, existe um lugar reconhecido como psicóloga educacional na instituição 

escolar, que por questões trabalhistas, segundo ela, recebe a nomenclatura do cargo de 

orientadora educacional. Mas, nota-se que esse lugar faz parte de sua crença, de acordo com o 

que ela vivencia e pensa sua inserção na instituição: "Eu preciso tentar me inserir num 

lugar que consiga realizar um trabalho que me dê possibilidades de agir dentro dessa 

concepção de homem e de mundo"  

Em nenhum momento torna-se clara qual a concepção de homem e de mundo sobre a 

qual ela está falando. Parece algo essencialmente particular: na prática, sua atuação se revela 

isolada, não afloraram momentos que expressassem reflexão em equipe. Pôde-se interpretar 

uma narrativa em tom pessoal e intuitivo. 

Ao longo da entrevista percebe-se que as práticas da sua atuação cotidiana estão, pela 

própria condição de orientadora/professora, assujeitadas como ações concernentes à demanda 

escolar pedagógica, independentemente de sua formação como psicóloga. 

 

 

5.4 ANÁLISE DA QUARTA ENTREVISTA - MARCELO 

 

 

O que é ser psicólogo escolar? 

 

Além de entrar no setor com um cargo oficial de psicólogo escolar, cuja experiência 

de atuação é a primeira vez, visto que lá não havia antes essa função e tampouco foi-lhe 

presentado um projeto como referência de atuação. Somado a isso, o fato de estar lá há pouco 

tempo pareceu-lhe preocupante, de início, para responder à pergunta norteadora.  

No entanto, a problemática do cenário inicial sobre seu trabalho não chega a se revelar 

como obstáculo para que sua fala flua de modo esclarecedor para a ouvinte e para ele mesmo. 

Ele verbaliza sua atividade como psicólogo escolar, junto à equipe em que foi inserido: "Nós 
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entramos como uma espécie de suporte técnico da área da psicologia, para que esses 

profissionais estejam mais bem amparados para desenvolver seu trabalho".  

Sua postura indica autorreflexão sobre o momento presente que é o efêmero, 

desordenado, sem certezas, porém, Marcelo deixa transparecer um sentimento de 

tranquilidade. De adordo com o estudado sob a perspectiva do pensamento complexo, a 

desordem e a incerteza são vitais para a produção genésica, aquela que gera o novo. A relação 

contraditória, portanto dialógica, de ordem-desordem, certeza-incerteza, é expressa no 

discurso de Marcelo, que, apesar e ao mesmo tempo, graças às dificuldades, apresenta 

perspectivas de atuação: "A gente está num momento muito grave, muito sério e muito 

incipiente que é esse: a inserção da psicologia que nem existia e que ninguém sabe o que 

que é, e nem a gente de certa forma, a gente tem uma perspectiva, mas a gente precisa 

conhecer".  

Para que suas ações não sejam aleatórias nos movimentos recursivos das organizações 

ativas, famílias, comunidades, escolas, setor municipal, seu momento é o de conhecer todo o 

contexto, como afirma. Dessa forma, sua atitude anuncia a busca por um agir práxico, porque 

intencionalmente gerador de significados para a população envolvida, deverá ser 

contextualizada sócio-culturalmente, dando um sentido de ser para ele, o próprio promotor 

das ações, ao se perceber nesse movimento.  

Ao tentar responder o que é ser psicólogo escolar, ele retoma essa ideia quando 

afirma: "Então... é difícil responder essa pergunta, [...] é interessante, porque eu gostaria de ter 

um projeto na cabeça para responder a sua pergunta, estou num momento ainda de levantar 

essas demandas e um monte de coisas". 

Não ter uma resposta pronta, com um "projeto na cabeça" como ele gostaria, é a 

incerteza necessária para que fosse desenvolvendo buscas no levantamento das demandas, 

conforme foi expondo o seu discurso.  

As demandas são aquelas que "passam despercebidas por profissionais de outras 

áreas", e a seu ver, talvez sejam específicas da psicologia escolar. São entendidas como as de 

violência, abuso sexual, maus tratos, que acompanham as mais explícitas, as de dificuldades 

de aprendizagem. No entanto, estas mais explícitas são manifestações de questões 

fundamentais, implícitas, que, para ele, escapam aos olhos dos outros profissionais que não 

são psicólogos. 

Quanto ao ponto central de seu trabalho, Marcelo o verbaliza ao problematizar a 

dinâmica vivida pela equipe de asssistência social, que responsabiliza unicamente a família 

frente às queixas de dificuldade de aprendizagem. 
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Sua prioridade, como psicólogo escolar, pode ser sintetizada na ideia de mudança. 

Observa-se um discurso que tem por meta a mudança e a tranformação. A dinâmica 

estabelecida da realidade começa a ser experienciada, porque vivida e pensada (JOSSO, 

2004). Surge, com essa atitute expressa pelo relato, o descontentamento com o que se percebe 

no cotidiano junto à equipe. Sua intencionalidade voltada a mudanças e transformações é 

expressa em diversas passagens da fala do entrevistado: "[...] deveríamos ter essa função de 

formar, de orientar, de transformar, de fazer com que as escolas tivessem outras 

perspectivas [...]".  

Mudar, transformar são verbos de ação que representam metas para a atuação do 

psicólogo escolar, para o entrevistado. Sente a falta de movimento para que se vá além da 

forma, aquele que provoca a (meta)morfose, ou ainda que transpasse o que está formatado, 

provocando a (trans)formação, para que se mudem de lugar elementos da ordem prevista. 

(Des)ordenar para dar movimento à organização ativa, o que equivale à analogia moriniana da 

termodinâmica, quando aponta a geração de energia com partículas em ebulição. 

Ele demonstra sentir lacunas da educação como processo transformador: "O que nós 

temos percebido, especificamente nesse município, é que falta de fato a perspectiva 

crítica da educação como processo transformador, da educação como um processo 

potencializador mesmo, de desenvolvimento das crianças como agentes sociais, como 

cidadãos". 

Nesse momento Marcelo nomeia a referência teórico-prática para o exercício da sua 

profissão, a seu ver, sob a perspectiva crítica por parte da psicologia, como alternativa que dê 

subsídios técnicos para que os processos educativos sejam transformadores. 

O diferencial da intervenção psicológica no campo educacional é dado pelo 

entrevistado em uma visão institucional que é sócio-político-pedagógica integrada à 

psicológica, porque dá o merecido peso à escola como campo constitutivo de subjetividades. 

O significado da sua atuação profissional revela-se de acordo com os preceitos teórico-

práticos atuais em psicologia e de referenciais profissionais fundamentados pela perspectiva 

crítica que a própria área tem produzido. 

A mudança de perspectiva do desempenho de Marcelo vislumbra um caráter de 

autonomia profissional na relação que estabelece com seus pares, ao demonstrar intenção de 

mudar o modo de enxergar situações e sujeitos, por parte de educadores e da equipe de 

assistentes sociais, na qual ele e a colega psicóloga foram inseridos.  
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Sua crítica diz respeito ao pensamento simplista de causa e efeito evidenciado nos 

procedimentos que a equipe de assistentes sociais geralmente adota frente aos casos que 

chegam, como no exemplo das queixas de dificuldades de aprendizagem. 

O diálogo promovido por Marcelo junto à equipe que atende as escolas é ilustrado 

ainda quando afirma: "Vamos pensar em outro modo de agir". Pensar e construir outro 

modo de agir, nas suas palavras, soa como ação coletiva, plural. Percebe-se, portanto, que 

deseja trabalhar em equipe, quando compartilha o que está pensando, para buscar alternativas 

também de forma compartilhada. Ao discernir as ações próprias da sua categoria profissional, 

faz menções na terceira pessoa do plural, "nós", ou no coletivo, "a gente", quando se refere 

às suas ações. Essas referências no plural denotam sua integração em trabalho conjunto, 

explicitamente em dupla com a colega, representando a intervenção em psicologia escolar, de 

forma claramente intencional. 

A prática da equipe de assistentes sociais narrada por Marcelo faz com que ele 

problematize, ao afirmar que não tem "nada contra essa forma de atuação", mas que "o 

problema é a limitação dessa forma de atuação". Ele percebe que há um pedido implícito, 

por parte da escola, "para essa equipe de ‘resolvam o problema por nós’"; prossegue 

dizendo que a escola pede que a equipe assuma o papel do qual ela se exime, apontando que o 

problema deve ser familiar. Complementa: "Essa equipe compra, vamos dizer assim, aceita 

essa demanda implícita e faz aquilo que é solicitado", por exemplo, quando promove ações 

de visitas domiciliares para averiguar as condições familiares para atender a demanda da 

escola, sem questioná-la. 

Nesse momento ele traz um olhar institucional, voltado para a rede de relações 

escolares. Apresenta a meta de, como psicólogo, promover subsídios voltados à instituição 

escolar, para que esta assuma seu papel de trabalhar problemas que residem no próprio meio 

escolar, como os de dificuldade de aprendizagem. No entanto, isso não significa, como é 

evidenciado em seu discurso, tomar a escola como única responsável, mas integrá-la a outras 

esferas institucionais, inclusive à família. 

Ele acusa uma outra atuação do setor municipal, mas da qual não faz parte e afirma 

que deveria fazer, que é uma equipe de inclusão social que trabalha com inclusão de crianças 

que apresentam, o que chama de "deficiência e outras questões relacionadas". Menciona 

que não há psicólogo trabalhando nesse projeto, que capacita professores para lidar com esses 

casos específicos, junto à criança, no ensino regular.  
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Marcelo observa que há pais com dificuldades em lidar com o filho com deficiência, e 

que "não existe nenhum trabalho em relação a isso", e que "eles não têm condições 

técnicas para exercer esse tipo de trabalho". Fundamenta essa fala porque acredita que não 

seria um trabalho racional, por parte dos pais, de como proceder, mas seria, segundo sua 

afirmação, "uma questão de outras dificuldades", e que esta é "uma demanda que a gente 

identifica", referindo-se à sua visão como dupla de psicólogos.  

Apesar de não ter deixado claro o que seriam essas outras dificuldades, sua 

interpretação foi a de que seriam carências, por parte dos pais, em saber lidar com o 

diferente/deficiente e com as próprias limitações, inclusive emocionais, cujo suporte diz 

respeito às habilidades profissionais do psicólogo. A ideia do entrevistado com relação à 

atuação do psicólogo escolar relaciona-se a questões psicoafetivas, e na terminologia 

moriniana, com a promoção de compreensão como apreensão complexa. 

O trabalho como psicólogo escolar é anunciado pelo entrevistado como que se 

subdividindo em duas frentes de trabalho: a primeira é pontuada como o que é viável no atual 

momento, o de compor a equipe, com contribuições a oferecer, na medida do possível, 

enfrentando dificuldades. Marcelo demonstra clareza de que esse momento inicial faz parte da 

primeira frente de trabalho, que tem como objetivo driblar a sensação de estar patinando, ao 

contribuir para que a equipe seja realmente uma equipe, que seja pensante, na construção de 

objetivos mais claros para que possa ser dada uma "direção da intervenção".  

A segunda frente de trabalho é considerada por ele como parte das perspectivas de 

trabalho, a médio e longo prazo, e narra que em conversas informais com outros profissionais 

e coordenadorias ele tem vislumbrado perspectivas de contribuição como psicólogo.  

Em outra passagem de sua narrativa, surge a preocupação com a atuação que 

considera: "a escola, a família, a escola comunidade, a escola outros equipamentos, 

porque a gente percebe que há um isolamento, de certa forma. E que esse isolamento 

gera essa postura de problema não é nosso o problema é dos outros e tem que ser 

resolvido pelos outros e fica um jogo de pingue- pongue". 

A mensagem de seu discurso pode ser compreendida como a que intenciona articular 

as visões de cada tipo de instituição social, ao demonstrar um pensamento que critica as 

formas fragmentadas de enxergar as realidades sociais. Revela uma forma de pensar de 

maneira crítica, de acordo com o paradigma da complexidade, ao considerar esses diversos 

contextos constituídos e constituintes de entrelaçamentos. Quando menciona o desejo de 

contribuir, para o "desenvolvimento de outros trabalhos", como psicólogo de formação 
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específica diferente dos demais, junto àqueles profissionais de outras áreas, demonstra 

disposição para um agir interdisciplinar, possivelmente transdisciplinar. 

Essa forma de pensar evitaria a forma figurativa da realidade, presente na narrativa, do 

movimento do "jogo de pingue-pongue", que é retroativo porque vai e volta, como em 

redemoinho, dando a sensação de não avançar para novos movimentos de recursividade, em 

espiral, que configurem novos elos. 

Quanto ao aspecto da emancipação do entrevistado como profissional da psicologia 

escolar, seu discurso expressa lucidez quanto ao seu papel político como representante da 

categoria, frente aos órgãos municipais do setor em que trabalha. Contribuir para a 

consolidação da profissão como psicólogo escolar, participando da construção de um projeto, 

são palavras que emergiram do seu discurso, o que demonstra sua inserção político-

pedagógica de acordo com as novas tendências anunciadas pela ciência psicológica e 

profissão das duas primeias décadas do novo milênio, voltadas à emancipação humana.  

O procedimento de escuta da história oral como promotora de elaboração de história 

de vida se faz presente ao longo da entrevista. O sujeito demonstra elaborar melhor o que 

narra, fazendo a relação da atuação prática com o pensar a respeito, buscando a produção 

práxica, viva, consciente. 

Ele expressa que está adquirindo aprendizado experiencial ao desfrutar da reflexão 

sobre o que vivencia (JOSSO, 2004). No final da entrevista afirma: "[...] eu estou falando e 

estou fazendo coisa de auto reflexão". 

Observa-se que a autorreflexão não se dá subitamente, tampouco por acaso e de forma 

isolada, levando-se em consideração que sua narrativa contém diversas afirmações que 

expressam atitudes cotidianas de pensar as ações de forma dialogada com seus pares. 

Marcelo afirma: "Tudo que eu estou falando aqui na verdade está levando a gente 

pensar que é um campo, é uma luta, vocês viram que há obstáculos lá, mas há também 

alianças possíveis e meios de inserção, e você... acho que é isso, é um momento que eu 

vejo que é ainda um comecinho, é um momento de luta". Sua afirmação denota a 

existência de imprinting cultural, como visto, com limites sócio-institucionais e subjetivos, 

mas sobrevalece, na relação dialógica do sujeito com o meio cultural, as brechas da dialógica 

cultural como possibilidades de ação emancipadora, de acordo com Morin (2001). 

Chama a atenção a capacidade de articulação teórico-prática-política por parte do 

sujeito que, pela história de vida, formação e geração, traz elementos de envolvimento com 

causas atuais discutidas pela categoria dos psicólogos. 
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5.5 ANÁLISE DA QUINTA ENTREVISTA - MURILO 

 

 

O que é ser psicólogo escolar? 

 

Murilo inicia seu discurso de forma perceptivelmente teórica, citando as várias 

subáreas da psicologia, e quando cita a educacional, considera-a sinônimo de escolar, e a 

nomenclatura parece dizer respeito a determinada época: "Esse psicólogo escolar, ou hoje 

em dia mais chamado de psicólogo educacional, é em primeiro lugar uma das áreas 

clássicas da psicologia". 

Em poucos momentos em que se insere como sujeito para responder a pergunta 

nortadora, afirma: "Tudo isso é muito novo, quando eu passei no concurso e cheguei aqui, 

a primeira dificuldade foi delimitar esse campo de trabalho porque ninguém sabia muito 

bem, psicólogo é qualquer coisa que faz de terapia a qualquer outra coisa".   

Quando afirma sobre o que "ninguém sabia muito bem", percebe-se que ele mesmo 

faz parte do sujeito indeterminado ninguém, e a figura do psicólogo acaba sendo coisificada 

quando afirma que psicólogo é qualquer coisa que faz de terapia a qualquer outra coisa, já que 

sua formação clínica é o único referencial como experiência adquirida. 

Demonstra dificuldades para responder a questão e fragmenta a vida pessoal com 

relação à profissional, quando afirma: "Hoje, dois anos depois, sinto evidentemente que 

esse panorama já se organizou, eu construí um certo espaço aqui, um certo 

reconhecimento das minhas possibilidades, mas isso muito mais em termos pessoais". 

Seu discurso revela dificuldades em adquirir aprendizado experiencial que integra o saber ao 

fazer, o homo sapiens ao homo faber. 

Murilo se remete à questão primordial de sua atuação, por diversas vezes, como o de 

favorecimento do processo de ensino aprendizem.  A "relação professor-aluno", que 

aparece uma única vez, durante todo o discurso, está reduzida a esse processo, assim como "o 

entender a instituição na qual ele está inserido" também limitado a ensino-aprendizagem. 

O entrevistado destaca dificuldades para seu exercício profissional em diversas 

passagens. Elas se manifestam de forma retroativa, girando em torno de si mesmas, sem 

avanço, retratando a difícil empreitada de conquistar um espaço na função de psicólogo 

escolar. É preciso construir, na prática, o espaço de trabalho de psicólogo escolar, 
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oficialmente reconhecido como cargo efetivo, concursado, no Instituto Técnico Federal de 

Ensino Superior que há quatro anos ganhou o status de universidade.  

Há dois anos na instituição, chegou tendo que criar o cargo, sendo que sua história de 

vida como psicólogo não traz qualquer experiência neste campo de atuação. Vale destacar que 

ele faz parte de uma geração formada em 1990, com formação especializada em psicologia 

clínica - especialização, mestrado, doutorado - e prática profissional anterior como psicólogo 

clínico.  

O ser psicólogo escolar está indefinido tanto para a instituição quanto para Murilo, que 

consegue definir esse papel apenas em contraponto ao ser clínico, quando se apega ao 

processo ensino-aprendizagem: "Eu... não sou clínico, embora minha formação seja clínica 

[...] o meu foco aqui é o processo de ensino-aprendizagem [...]". 

As dificuldades são recorrentes em sua narrativa: "As demandas são sempre muito 

grandes, as demandas são sempre enormes, e a gente não tem, não consegue dar conta 

de tudo". Faz a afirmação no plural, referindo-se a uma pedagoga que chegou à instituição 

um ano depois dele, e com quem fez, segundo suas palavras, "uma parceria". Afirma que a 

instituição passa por transição, convulsionada pelo rápido crescimento, tendo, três anos antes, 

100 alunos, e no momento 1.500. 

A chegada da pedagoga apresenta um teor, durante seu discurso, de tábua de salvação, 

"graças a Deus", finalmente alguém com quem fazer parceria, e sentir-se apoiado, em 

(co)operação. Observa-se, no entanto, que este trabalho cooperativo, como denomina, 

apresenta uma meta eminentemente pedagógica, que, para Murilo, é uma outra referência 

diferenciada da clínica para identificar a função de psicólogo escolar. Assim, não se percebe 

troca inter ou transdisciplinar dos dois profissionais, já que a psicologia se dissolve na 

pedagogia, sendo a meta da dupla, mais uma vez, o "favorecimento do processo de ensino-

aprendizagem". 

Mesmo assim, em trabalho conjunto com a pedagoga, a finalidade pretendida não 

ocorre na prática, enquanto não for contratada uma assistente social porque a dupla exerce a 

função de serviço social em um programa de assistência estudantil. Ele condiciona seu desejo 

de conseguir desempenhar ações como psicólogo escolar ao sonho de que a instituição 

contrate, como previsto, esse outro profissional da área de serviço social.  

Enquanto isso, ele e a pedagoga desempenham, contra a vontade, o papel de 

assistentes sociais. Demonstra-se angustiado e expressa a tentativa desesperadora de 

convencer os gestores de que o que fazem nada tem a ver com a competência deles, e isso 
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revela como a própria instituição de ensino aparentemente não tem projetos políticos 

pedagógicos relativos a áreas e respectivos cargos. 

Com relação ao que Murilo denomina competência técnica e teórica, a sua narrativa 

não expressa uma provável competência de formação e preparo para ser um psicólogo escolar: 

"Tanto na teoria quanto na prática, eu tenho uma formação acadêmica muito rigorosa, 

então eu procuro não perder o norte teórico e técnico de vista". 

Observa-se, relacionando a fala acima à sua formação e história de vida, que tanto o 

norte teórico, quanto o técnico e o prático, focam o trabalho em psicologia clínica. Se ele 

afirma que procura não perder de vista o norte teórico e técnico de vista, sinaliza que está se 

pautando nas referências técnicas que estudou na graduação e pós-graduação, enfatizadas no 

exercício clínico.  

Considerando sua formação em psicologia, esta aconteceu durante a segunda metade 

dos anos 1980, em que estavam ainda muito incipientes as mudanças na matriz curricular, que 

começaram a surgir com as diretrizes de 2004, e mesmo assim ainda encontram-se em 

transição até hoje. Eram praticamente inexistentes os novos olhares para a subjetividade 

humana que abriram possibilidades de considerá-la interrelacionada ao contexto histórico 

cultural, bem como novas formas de enxergar a formação em psicologia.  

O discurso de Murilo é vago quando se remete ao rigor teórico e técnico, e quanto à 

prática, é inexistente em seu repertório de vida e formação referente à atuação de psicólogo 

escolar, e inexiste atualmente, no cargo que ocupa, porque aponta a falta. 

O significado de sua atuação revela-se de forma restrita e vaga, não palpável, porque 

não experienciada. Sua produção não é práxica porque não se beneficia da dimensão sapiens; 

o homo faber está fragmentado no mero fazer sem sentido, fora de lugar e propósito.  

O caráter de autonomia de Murilo como profissional está fragilizado. Ele ocupa o 

cargo oficial de psicólogo escolar, mas na prática não o ocupa. Vê-se assujeitado às demandas 

que a instituição define para ele e a pedagoga, que exercem funções não condizentes com a 

psicologia escolar, tampouco com a pedagogia, segundo seu ponto de vista, portanto sem 

sentido de ser.  

Como profissional da psicologia escolar, mesmo durante a entrevista, querendo 

mostrar interesse em conquistar autonomia junto à instituição, ainda assim provavelmente 

estaria longe de atender a preceitos de emancipação político pedagógica segundo o olhar atual 

da categoria dos psicólogos escolares, se continuar sentindo-se tolhido pelo assujeitamento, 

como demonstrou, assim como desatualizado do que está acontecendo em termos de 
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articulações políticas da classe, e principalmente apartado de reais interesses em inserir-se no 

todo institucional, tendo em vista sua história e projeto de vida. 

Afirmou não perder de vista o norte teórico e técnico de sua formação rigorosa. Se o 

rigor de sua formação não se cristalizar, ou seja, não tornar-se rígida para sua vida 

profissional, ele poderá se beneficiar com o aprendizado no exercício da profissão nos dias 

atuais, daqui para a frente. Utilizou o termo brechas, referido, no terceiro capítulo, à dialogia 

cultural que representa as turbulências que dão movimentos passíveis de promoção de 

mudanças.  

Dialogicamente as dificuldades e crises poderiam ser encaradas como brechas rumo a 

mudanças e novas conquistas. No entanto, sua postura denota dificuldades para o alcance da 

emancipação e da atuação emancipadora. Seu discurso é evasivo, teorizado e distante de 

possibilidades práticas, aliado a demonstrações de pouco envolvimento com as causas 

escolares no papel de psicólogo. Talvez esses indícios remetam a outros projetos de vida, 

aparentemente clínicos, que precisaram ser substituídos pelo cargo de psicólogo escolar. 

 

 

5.6 ANÁLISE DA SEXTA ENTREVISTA - LIA 

 

 

O que é ser psicóloga escolar? 

 

Apesar de Lia afirmar que fez psicologia como uma "coisa meio chutada", sua 

história de vida mostra, conforme diz, que "a dinâmica da escola está na minha vida há 

muito tempo", por ter trabalhado desde os 13 anos, e durante a graduação, na escola de 

educação infantil de propriedade de sua mãe. 

A entrevistada ocupa o cargo de psicóloga escolar em colégio particular, porém não 

tem vínculo empregatício. Segundo ela, presta serviços via contrato que denomina caseiro, 

oficioso, e que não contempla direitos trabalhistas como deveria, já que na prática é exigida e 

controlada uma carga horária equivalente à de funcionária.  

Desta vez, além do sujeito entrevistado se identificar como psicóloga escolar, o cargo 

e a função exercidos equivalem à sua identificação, mas o lugar que ocupa parece não 

reconhecido o suficiente para ser oficializado de acordo com o que acontece na prática.  
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Começou a trabalhar na instituição em 2007, ano seguinte ao que se formou, como 

psicóloga da educação infantil, ocupando o cargo de coordenadora do departamento de 

psicologia da escola dois anos depois. 

Percebe-se que Lia tenta responder à pergunta norteadora o tempo todo, e sua primeira 

fala a respeito qualifica mas não define: "Para mim, hoje o que é ser psicóloga escolar, eu 

não tenho dúvida que seja um campo super importante dentro da escola, acho que 

contribui muito para os alunos, para os professores".  

A sua fala introdutória demonstra que a não definição é justamente algo não finito, 

porque em construção: "Eu estou ainda construindo um pouco o lugar do psicólogo 

escolar, sabe, tanto no campo mesmo, no trabalho lá na escola quanto em mim mesma, o 

que é ser uma psicóloga escolar é uma pergunta bem complexa para eu responder em 

poucas palavras".  

Nota-se que a entrevistada tem noção do movimento inter e intrapsíquico do 

significado de ser psicóloga escolar na prática, no campo escolar, ao mesmo tempo que reflete 

sobre o sentido subjetivo, particular, também em construção. Sua atitude permite que se 

observe, nesse momento, seu movimento em busca de constituição de experiência quando 

demonstra repensar vivências significativas na prática cotidiana. 

Assume a dificuldade em ser psicóloga escolar: "[...] é pensar na educação, como ela 

acontece, e pensar na educação com a gente gostaria que acontecesse, então você vê 

coisas, assim, que muitas vezes não seria o lugar de acontecer dentro da escola". 

Sua fala está pontuada por uma atitude de inquietação que a leva à uma percepção 

crítica da realidade escolar, que pode provocar mudanças.  

Ela expressa o sentimento de "[...] um sofrimento da profissão, desse conflito de ser 

uma escola particular, de como a educação está também super mercadológica! É difícil". 

Percebe-se na expressão do sofrimento da profissão, como a sua busca pela coragem de 

enfrentar uma realidade econômica, social e institucional, que ela considera a escola como 

qualquer outra empresa particular do contexto atual, quando se refere ao conformismo da  

instituição de acordo com as leis do mercado. Ela percebe, quando afirma que a educação está 

mercadológica, que os princípios educacionais são afetados em seus fundamentos, afetando-

se, consequentemente, o propósito da psicologia escolar.  

Vale enfatizar a demonstração, por parte da entrevistada, de atitude que valoriza as 

contradições vividas no contexto escolar como parte da totalidade dialógica. O enfrentamento 

de conflitos, como uma das metas da função de psicóloga escolar, surge como compreensão 
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das dimensões subjetivas dos sujeitos, o que vem ao encontro de uma das referências que 

fundamentam a profissão, postuladas pelo estatuto da ABRAPEE.  

Quando Lia se remete à meta de "mostrar as contradições, afirma-o como "um 

lugar difícil do psicólogo escolar"; essa dificuldade, fator angustiante, é contraditoriamente 

imprescindível para que seja desencadeada a sua postura mobilizadora.  

Ao afirmar que os alunos denunciam as dificuldades institucionais, demonstra um 

olhar voltado às subjetividades na dinâmica das intersubjetividades, que foge da tendência das 

duas primeiras décadas da profissionalização da psicologia no Brasil de individualizar 

problemas institucionais e sociais. Vale lembrar que sua formação foi concluída sete anos 

após o início dos anos 2000, momento oportuno para propiciar novos olhares.  

Lia ressalta a finalidade da sua prática como a de provocar reflexão que, segundo ela, 

causa, em alguns momentos, respostas tais como: "agora não dá para pensar". Ela então 

reage, e afirma: "Se numa escola não dá para pensar, o que dá para fazer?" 

Seu discurso, ao expressar esse último questionamento, mostra a interdependência do 

pensar ao fazer, e demonstra a conjugação do estudo com a prática. Integra homo sapiens e 

homo faber, e ao pensar sobre o que faz, Lia tende a adquirir aprendizagem experiencial 

(JOSSO, 2004). 

Esse espaço de reflexão tomado pela atuação está voltado, pelo que indica o seu 

discurso, para a instituição como um todo: "[...] como um trabalho do psicólogo 

institucional. Até hoje pelas coisas que eu estudo eu não consigo conceber a psicologia 

escolar sem estar ligada com a questão da psicologia institucional. Isso para mim é o que 

norteia o meu fazer [...]". 

Ao considerar a dimensão institucional dos processos educativos, ela demonstra 

ciência de que os fenômenos são partes interligadas do todo com o qual é possível trabalhar. 

Sua atuação acontece em equipe, portanto é possível compreender que seja um trabalho 

coletivo, compartilhado. Ao se remeter a um grupo, a entrevistada quer dizer que ora é o 

grupo de professores, ora o de gestão, ora o de pais. 

As intervenções realizadas junto aos grupos não impedem que Lia atue 

individualmente com professores e pais, mas em nenhum momento deixa transparecer a 

ênfase no atendimento individual, tampouco em dificuldades de aprendizagem. Em vez de 

dificuldades, cita o termo processo, "processo de aprendizagem dos alunos", remetendo-se 

ao plural, para o grupo de alunos. Quando se reune individualmente com uma professora, 
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demonstra não perder de vista o todo: "[...]o trabalho do psicólogo é criar um espaço de 

reflexão para a própria escola, sabe?"  

Sua responsabilidade, que faz parte do seu papel, documentada em contrato, é o de 

promover a inclusão de crianças deficientes, mas Lia vive o conflito de ter que lidar com o 

que denomina uma grande contradição. Demonstra-se afetada pelo fato de haver limites para 

o ingresso de crianças deficientes e ter que "atender uma mãe e não ter vaga, e por 

exemplo para essa criança que tem uma deficiência e outra que não tem que é 

supostamente normal e poder entrar na sala, então essas coisas, que eu acho que são 

mais difíceis". 

Lidar com esse tipo de situação, para ela, traz "sofrimento da profissão", como 

mencionado anteriormente por ela, mas as limitações não representam, pelo que tudo indica, 

obstáculos para seu desempenho. Se fossem obstáculos, poderiam imobilizá-la; em vez disso, 

representam desafios.  

Amaral, ao buscar o significado para o termo desafio, encontra em Houaiss:  
[...] ato de incitar alguém para que faça algo, geralmente além de suas 
possibilidades, situação ou grande problema a ser vencido ou superado, tarefa 'difícil 
de ser executada', assim como 'disputa poética' em forma de diálogo cantado e 
improvisado, geralmente acompanhado de música, em que os cantores se alternam 
na composição de versos que obrigam a uma resposta da parte contrária. 
(AMARAL, 2002, p. 234) 
 

Enfrentamentos do cotidiano escolar, representados pelas brechas da dialogia e 

imprinting culturais são revelados como sentidos da atuação da psicóloga escolar que narra 

sua experiência: [...] um lugar que tem que ser galgado sempre, sabe, é um lugar bem 

suado, assim, eu acho que, é.... você tem que ir conquistando sempre, você corre sempre 

o risco de perder [...]". 

Como em um duelo, a entrevistada deixa transparecer a luta do lugar a ser galgado, 

mesmo correndo o risco de perder. De qualquer forma, evidencia-se que a atuação da 

psicóloga escolar é a de conquistar, construir. Para tanto, é preciso a devida clareza do que 

representa esta atividade para a profissional em questão, que por sua vez demonstra preparo e 

receptividade para essa compreensão. 

Quanto ao fator emancipação a ser analisado em seu discurso, observa-se movimento 

nessa direção por parte dela, quando expressa necessidade de um certo distanciamento para 

enxergar o diferencial de seu trabalho como psicóloga que traz um olhar institucional. Ao 

mesmo tempo que envolvida com a realidade escolar, expressa a autoexigência para "[...] um 

baita de um trabalho de próprio psicólogo de poder se ventilar, ventilar a cabeça em 
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outros lugares porque senão você acaba entrando na dinâmica da instituição e no fim 

você acaba reproduzindo as mesmas coisas que acontecem lá e você cai na contradição 

[...]". 

A posição em que se coloca demonstra certo grau de autonomia como psicóloga 

escolar, na sua relação com a instituição, quando presta atenção para não reproduzir coisas 

que acontecem naquele espaço com as quais não concorda.  

Demonstra buscar coerência com o que acredita, preservando a ética da profissão, nem 

que corra o risco de perder o emprego, fazendo com que deixe de lado o assujeitamento que 

poderia ocorrer, sendo funcionária.  

Lia apresenta indícios de necessidade para que a ordem institucional estabelecida seja 

desordenada dentro do circuito práxico do qual ela faz parte. Sua atuação, nesse sentido, não 

seria de produção fragmentada e reduzida na dimensão homo faber, mas práxica, consciente. 

Dessa forma, seria possível a criação de novos elos do circuito recursivo dentro da 

organização ativa.  

Anunciam-se possibilidades de rupturas, por parte de Lia, de um círculo recursivo 

vicioso para um círculo recursivo virtuoso, em que compete o (re)fletir a realidade escolar 

rumo à regeneração. 

 

 

5.7 ANÁLISE DA SÉTIMA ENTREVISTA - LAÍS 

  

 

O que é ser psicóloga escolar? 

 

Laís, que espontaneamente se voluntariou para a entrevista, começa sua fala 

demonstrando o interesse em falar sobre seu trabalho na escola, quando agradece a 

oportunidade, afirmando: "É sempre bem gostoso quando a gente tem que responder 

alguma coisa sobre o nosso trabalho, a gente se lembra, do porquê que a gente acorda 

todo dia para ir fazer o trabalho, é interessante essa experiência".  

A entrevistada expressou, desde o início, entusiasmo com o que faz. Assim como 

aconteceu com Marcelo e Lia, Laís teve a chance de, ao construir seu discurso, ouvir a si 

mesma e demonstrou que foi recriando sentidos para o seu fazer. 
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Sua história traz experiências educacionais que ressaltam o sentido de escola em sua 

vida pessoal, de forma marcante: "[...] a escola foi importante para mim como pessoa, [...] 

sozinha, eu encontrava na escola um apoio para me constituir na pessoa que eu sou hoje 

[...] eu tenho um amor, assim, sempre gostei de estudar [...] e tenho gratidão por escola, 

[...] gosto muito desse espaço". 

A escola lhe traz um sentido de pertencimento, demonstra valorizar o espaço escolar 

tomando como exemplo sua própria história, que propicia a expressão de afetividade e 

gratidão, o que repercute no discurso empolgado que profere. 

Pauta-se em ensinamentos de psicologia escolar da graduação, lembrando que se 

formou em 2006, conforme apontado, momento de mudanças nas matrizes curriculares. 

Remete-se à especialização em trabalho com grupos, com o qual se identifica e identifica sua 

atuação como psicóloga escolar. 

Observa-se que a história de vida de Laís permite-lhe desenvolver aprendizado 

experiencial em sua produção práxica, quando une pensar e fazer. A teoria está presente no 

agir que desenvolve, mostrando uma característica de novo momento histórico, já em 

evolução e que contraria resultados de estudos realizados por Almeida (2007), Neves e outros 

(2002) e Del Prette e Del Prette (2001) que, como observado, apontavam dicotomizações 

entre teoria e prática, acarretando desarticulação entre formação e atuação de psicólogos.  

Prioriza a convivência em grupo para o desenvolvimento humano no exercício da 

função de psicóloga escolar, valorizando as turbulências e conflitos da instituição, e sua 

contribuição na tentativa de compreender os conflitos com um olhar institucional, para além 

da questão da aprendizagem. 

O desempenho de Laís é marcado pelo objetivo de se entender a dinâmica da 

instituição, que é um desafio que constantemente surge em seu discurso: "Poder discriminar 

o quanto que aquilo é algo da pessoa que está sendo intensificada por um processo 

coletivo ali dentro da escola ou o quanto que aquilo é mais institucional e como que a 

gente vai encaminhar essas questões..." Este trecho mostra como ela está atenta à 

compreensão do outro, com o cuidado para não isolá-lo do coletivo, o que denota sua visão 

sobre a interdependência de cada um e do todo. 

Ao se remeter à capacidade necessária de discernimento para compreender as 

subjetividades, ela acrescenta: "Acho que sempre responsabilizando todas as partes pela 

posição que eles vão tomando diante das contradições institucionais". Nota-se, em seu 
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discurso, uma visão suficientemente imparcial e ampla para compreender a rede que articula 

as relações da organização ativa. 

O alvo da sua atuação é verbalizado: "Pensando em um ambiente de trabalho como 

qualquer outro, uma escola é onde existem jogos de poder. E as pessoas podem vencer, 

vamos dizer assim, por questões que não se remetem ao foco que deveria ser o bem estar 

do aluno".  

Para ir ao encontro da promoção do bem estar do aluno, Laís demonstra que faz parte 

do seu trabalho o saber lidar com a diversidade, incluindo-se no grupo diverso, e que isto 

significa a promoção do bem estar do grupo como um todo, para que a escola atinja o objetivo 

final, que é o aluno. 

Seu discurso demonstra o próprio movimento de aprendizado que a faz refletir sobre 

sua vivência e que pode, neste momento, adquirí-la como experiência acrescentada à sua 

bagagem profissional. 

A prática cotidiana de Laís é ficar à disposição de pais para orientá-los na medida em 

que necessitem, assim como na convivência próxima com todos os atores institucionais, 

inclusive com outros funcionários. Demonstra escuta atenta aos sujeitos em seus diferentes 

papéis e modos de existir, trabalha em equipe, pensa junto, e em nenhum momento indica 

centralizar demandas. 

Chama a atenção que, além de se denominar o tempo todo, na narrativa das práticas 

cotidianas, como psicóloga escolar, transparece a capacidade em diferenciar e esclarecer os 

papéis de pedagogos dos de psicólogos na escola, por exemplo, em um impasse de conflito 

entre dois alunos. Sobre o papel mediador desse conflito, ela afirma: "[...] essa mediação, na 

minha concepção o orientador educacional que lá no caso é o pedagogo, ou o 

coordenador, ou a diretora, eles, têm que estar aptos a isso, mas eu percebo que faz 

diferença ter um psicólogo na escola, para poder dar suporte a essas intervenções". 

Entendendo que a atuação como psicóloga escolar é a de dar retaguarda aos 

educadores nas relações estabelecidas do dia a dia, ela valoriza que o conflito aflore, ao 

defender a inexistência de câmera para controle, para que venha à tona o conflito: "A câmera 

inibiria um conflito que, se ele acontecer, que bom que está acontecendo na escola, 

porque a escola é o espaço para aprender a se relacionar". 

Laís demonstra postura questionadora da ordem estabelecida para que se as crises, 

conflitos e turbulências sejam evidenciados. Questiona ideias cristalizadas, quando diz: "[...] 

a verdade pura acho que é uma coisa que tem que ser desconstruída também, todas 
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essas morais sociais que vem e oprimem as escolas [...] Tem que ajudar a desconstruir 

um pouco essas receitas[...]". 

Sua fala expressa clareza quanto à existência de pólos complementares antagônicos 

nas relações cotidianas que são dialógicas. Quando narra uma situação que envolve bullying, 

questionando a cristalização de vítima e vilão como estigmas, exemplifica uma postura de 

crítica ao pensamento simplificador de causa e efeito, demonstrando que, em sua experiência, 

consegue enxergar a complexidade das articulações que se estabelecem nas relações da 

organização. Evita, dessa forma, postulados que generalizam, o que denomina receitas. 

Quando expressa esse pensamento, mostra que busca compreender cada peculiaridade em 

cada situação e que está atenta à grandeza de cada parte perante a grandeza do todo que a 

compõe. 

Da mesma forma que considera cada singularidade em relação ao contexto, demonstra 

discernimento quanto à compreensão das subjetividades: "[...] percebo que existem 

sofrimentos, que não dizem a respeito só às questões intrapsíquicas, vou falar assim, 

daquele sujeito, mas que tem a ver com o contexto em que ele está inserido dentro da 

escola no qual eu também estou inserida [...]". 

A entrevistada retrata seu movimento no sentido de debruçar-se para compreender o 

outro, apreendendo-o em conjunto, conforme definição de compreensão humana 

intersubjetiva atribuída por Morin (2011b, p. 82): "Compreender significa intelectualmente 

apreender em conjunto, com-prehendere, abraçar junto (o texto e seu contexto, as partes e o 

todo, o múltiplo e o uno). Para tanto, faz-se presente o mecanismo de identificação eu - outro" 

(grifo do autor). 

Assume seus sentimentos e sofrimentos de forma consciente, sem sair do papel 

profissional que lhe compete: "[...] sendo além de psicóloga um ser humano, também 

sofro e também sinto o mal estar de algumas circunstâncias ali dentro (essa, acho que é a 

parte mais difícil do meu trabalho porque tem que estar dentro e fora ao mesmo tempo 

[...]".  

É revelada uma postura profissional que tem preparo e formação para a atuação, 

intervindo em processos educativos, que focalizam as relações institucionais estabelecidas no 

espaço coletivo. Demonstra aliar fundamentos psicanalíticos de escuta e intervenção no 

âmbito escolar ao lidar com sujeitos, considerando-se a face latente da subjetividade humana 

e de seu espaço de relações, referida como o não dito, que muitas vezes está como não 

percebido, porém presente. 
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De acordo com CREPOP, uma dos aspectos importantes para a atuação da psicóloga 

no âmbito escolar é sua inserção no projeto político-pedagógico da escola:  
A dimensão política do projeto pedagógico refere-se a valores e metas que 
permeiam o conjunto de práticas na escola. É função da (o) psicóloga (o) participar 
do trabalho de elaboração, avaliação e reformulação do projeto, destacando a 
dimensão psicológica ou subjetiva da realidade escolar. (CREPOP, 2013, p. 54) 

 

Quanto a esta questão, é possível reconhecer, no discurso de Laís, elementos para se 

afirmar que há, em sua função como psicóloga escolar, espaço para que essa função seja 

exercida. 

Sua narrativa deixa transparecer, em várias passagens, além da valorização das 

turbulências e contribuição para que se evidenciem conflitos, também a incerteza: [...] "acho 

que uma escola que não tem imprevisto não é uma escola legal, porque a escola tem que 

estar aberta ao que acontece com os alunos, eles estão crescendo, enfim. Têm as regras, 

os regimentos no qual a gente pode se apoiar, mas sempre tem algo que a gente nunca 

pensou". 

A participação de Laís na instituição aparece para dar movimento ao que está 

estagnado, com uma práxis que revela a consciência da necessidade de lidar com imprevistos; 

da mesma forma, com a desordem para dar lugar ao novo, imprescindível para o espaço em 

organização constante. Sua atitude é a de perceber, na prática, o movimento dialógico da 

ordem/(des)ordem para o enfrentamento de crises. 

A questão da emancipação e da autonomia não aparece, durante a narrativa de Laís, de 

forma evidenciada e que se possa apontar em palavras pronunciadas. Sua autonomia no 

espaço institucional é revelada, indiretamente, quando relata nuances da atuação que promove 

na instituição escolar junto à equipe. A forma como relata o pensar e agir é enfática. Revela-

se uma postura de alguém presente no cotidiano escolar de forma participativa em todos os 

segmentos; não há nenhuma fala que se remeta a possíveis impedimentos para sua atuação. 

No entanto, sua emancipação, como lugar social político de profissional reconhecida 

oficialmente como psicóloga escolar, deixa a desejar. Contratada como prestadora de serviços 

de forma "caseira", oficiosa, Laís não expressa o fato, ao contrário de Lia. 
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5.8 ANÁLISE DA OITAVA ENTREVISTA - DALVA 

 

 

O que é ser psicóloga escolar? 

 

Ser psicóloga escolar, para Dalva, suscitou logo de início emoção, que foi 

demonstrada e verbalizada, seguida de conteúdos pessoais e de história de vida presentes de 

forma intensa na sua trajetória profissional: "Psicóloga escolar... vem muita emoção... 

primeira coisa, vem muita emoção [...]". Nesse momento, derrama lágrimas antes de 

continuar. A intensidade com que essa pergunta a toca é percebida durante o discurso que 

denota um evidente envolvimento na sua atuação: "Aqui eu sou contratada como 

orientadora educacional. Eu sou a alma da escola". Ao descrever o que é ser orientadora 

educacional, afirma: "somos um pouco mães também; um pouco muito. Às vezes acho 

que até sou mais mãe aqui do que fora daqui [...] além da carga horária de 10 horas no 

mínimo, então é um sacerdócio, quase um sacerdócio". 

No decorrer da entrevista, Dalva deixa claro que seu envolvimento pelo que faz está 

no atendimento individual a pais e alunos, sem limite de tempo, por isso extrapola a carga 

horária diária de trabalho.  

O termo mãe é citado por diversas outras vezes ao longo da narrativa de Dalva: "É 

muito difícil eu separar a minha profissão do fato de eu ser mãe [...] eu acho que eu sou 

mãe aqui dentro de muitas pessoas... acho, não! Eu estou fazendo esse papel [...] eu não 

consigo separar esse meu lado mãe desse meu lado orientadora [...] então é quase como 

se fosse minha identidade". 

Dalva afirma que, no seu trabalho de ouvir, escutar mães, seu papel pode até se 

confundir com o de mãe, mas ao mesmo tempo que diz: "Claro que não se confunde 

porque eu não sou mãe de ninguém aqui", volta a dizer que está sim desempenhando esse 

papel: "[...] na medida em que eu tenho que me preocupar se o fulaninho trouxe lanche, 

[...] se o fulaninho machucou, eu tenho que levá-lo até o hospital, se o fulaninho está indo 

mal, eu tenho que chamar e ver caderno e ver agenda, sabe? Então eu estou 

substituindo, tenho plena noção". 

O lado mãe é prevalecente em sua história de vida e dá o tom de seu desempenho 

profissional. O complexo imaginário como transferência psíquica afetiva de projeção aparece 

na relação que Dalva estabelece com os alunos, nos quais projeta os cuidados que necessita, 
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ou já necessitou, dispensar ao próprio filho: "[...] graças a Deus meu filho não precisou 

tanto de mim nessa parte escolar [...] mas falta o lado mãe [...]". 

Ser psicóloga escolar surge de forma sutil nos cuidados do atendimento caso a caso, 

sem pressa, acolhendo as necessidades de famílias e crianças, o que mobiliza as emoções 

maternas de quem tem uma história sofrida, ao sentir-se mãe e profissional ao mesmo tempo. 

No entanto, a função exercida pela entrevistada é reconhecida, objetivamente pela instituição, 

de acordo com o cargo que lhe corresponde, o de orientadora educacional. 

Mãe e profissional são faces de Dalva, que é una, um todo indivisível, indivíduo 

multifacetado, sujeito a, passível de assujeitamentos, e sujeito de, passível de produção 

criadora. Cada faceta, como os papéis de mãe, profissional e outros, compõe o mesmo todo; 

são indissociados. Porém, o todo hologramático, no caso, o sujeito, é unitas multiplex, uno e 

múltiplo ao mesmo tempo e cada parte é peculiarmente diferenciada das demais, com sua 

devida complexidade. Percebe-se que Dalva está com dificuldades de discernir cada uma 

dessas partes como o papel que exerce em dada circunstância, o que é peculiar do papel de 

mãe, que é diferente da peculiaridade do de orientadora, que por sua vez confunde-se com o 

relativo ao de psicóloga escolar.  

O principal objetivo revelado na atuação de Dalva é o atendimento de casos que estão 

com problemas de aprendizagem, manifestados nos resultados pontuados pelas notas 

escolares, aquelas que estão abaixo da média. Dalva demonstra focalizar sua atuação de forma 

isolada, atendendo individualmente a demanda escolar de casos priorizados como 

dificuldades. O prazer com que se envolve durante o trabalho é revelado a cada frase, e de 

forma explícita: "[...] Eu adoro minha profissão!" 

Em nenhum momento é perceptível, em sua fala, qualquer indício de uma apropriação 

político-institucional no agir profissional. Não se refere a nenhum outro tipo de intervenção 

que seja em equipe, transdisciplinar ou não, ou inserida institucionalmente, voltada para a 

atenção primária com os diversos público alvos, em trabalho coletivo, como sugerem 

Penteado e Guzzo (2010), citadas nas Refências Técnicas para Atuação de Psicólogas(os) na 

Educação Básica (CREPOP, 2013). 

Mais uma vez, como em algumas das outras entrevistas, é possível relacionar essa 

lacuna no desempenho da entrevistada ao contexto histórico de sua formação, considerando-

se que Dalva concluiu a graduação em psicologia em 1989, portanto faz parte da geração que 

não viveu a busca de novas reflexões críticas sobre a prática da psicologia escolar, que, 
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conforme estudos mencionados, ainda buscava sua identidade política frente a novos 

contextos sociais na década de 1990.  

Quando Dalva comenta "eu fui aprendendo na profissão mesmo a ser uma 

orientadora", demonstra vivência dicotomizada da formação; observa-se que ela utiliza os 

termos "orientadora" e "psicóloga" indiscrimidamente.  

Em outro momento, ela afirma: "[...] eu acabei seguindo esse lado mais prático", 

fragmentando prática de teoria, como se cada uma fosse uma opção ou um caminho. Nota-se 

que, com vínculo empregatício de um colégio particular de grande porte como orientadora 

educacional, Dalva, que já experienciou estar desempregada em meio a percalços da vida 

pessoal, demonstra atualmente sentir-se bem situada no que faz e como faz, tendo superado 

momentos anteriores de dificuldades, entre elas, financeiras. 

A luta demonstrada por Dalva pauta-se na vida pessoal, para firmar-se como mãe e 

mulher independente. Uma vez, agarrou "um empregão" "com unhas e dentes", como dá a 

perceber agora, com relação à instituição em que trabalha. Sua superação como mãe e mulher 

parece não dar lugar a outras possíveis lutas como profissional da categoria dos psicólogos, 

que eventualmente poderia se inserir nas discussões, eventos e buscas de novos olhares para 

sua atuação. Ao mesmo tempo, a instituição, tradicional, parece engessada no seu modo de 

existência. O trabalho isolado talvez seja interessante para evitar que sejam suscitados 

movimentos articulados de grupos que questionem a ordem como está. 

Para Dalva, o sentido do que é ser psicóloga escolar é o que diz respeito ao cuidar e 

acolher, ao passo em que a sua atuação como psicóloga escolar está no que culturalmente está 

instituído como o cargo de orientadora educacional, que já vem sendo realizada segundo os 

moldes institucionais postulados.  

Os atendimentos realizados como orientadora educacional concentram-se nas 

dificuldades de aprendizagem, e atendem a um público que tem atenção individualizada, 

durante o tempo que for. Trata-se de uma clientela de elite, atendida por um colégio particular 

de grande porte.  

As ações práticas promovidas pela orientadora sugerem sua proximidade no dia a dia 

da criança e respectivas famílias, oferecendo suportes diversos, podendo ser compreendidos 

que, além de pedagógicos, dão brechas para que sejam lidos como suportes de apoio 

psicológico inclusive, apesar de o discurso, em outros trechos, ser claramente enfatizado na 

questão pedagógica de aproveitamento escolar. 
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O aspecto da autonomia de Dalva é narrado, no início de seu discurso, ao se referir ao 

psicólogo escolar: "[...] percebe que a sua limitação existe de acordo com o que a 

instituição espera da gente também".  

As limitações estão presentes, assim como a postura de Dalva quando assume seu 

assujeitamento a elas: "[...] eu tenho que me adequar a isso tudo". Por outro lado, fala em 

desafio, e permanente busca pelas brechas, "por onde eu posso caminhar e que não me 

limite tanto".  

Finaliza o trecho quando diz que está em busca constante pelas brechas e 

possibilidades, "apesar das limitações". Chama a atenção o uso moriniano do termo 

brechas, como aquelas referentes à dialogia cultural: o paradoxo do imprinting cultural que 

promove brechas para mudanças. Porém, Morin diria, diferentemente de Dalva, que a busca 

constante pelas brechas e possibilidades não se dão apesar das limitações, mas graças a elas. 

O trecho em que ela anuncia brechas frente às limitações, esboçando atitude de 

autonomia, se esvai durante a narrativa, porque não ressurge como possibilidade concreta de 

agir. Esta se limita ao papel pedagógico do atendimento aos alunos e famílias daqueles que 

"não atingiram a média".  

Em contexto e momento de vida anterior, quando relata o que chamou de "missão 

quase que impossível" quando trabalhou como psicóloga em equipe multidisciplinar com 

professores em educação inclusiva, ela demonstra visão crítica sobre o olhar clínico na escola, 

que já acontecia na transição dos anos 1970 para 1980, cuja tendência marcou o percurso da 

história da psicologia.  

Porém, no presente momento, a rebeldia, com a qual afirma se identificar durante a 

narrativa, não se expressa. No cenário institucional atual, a demanda a que tem que atender 

não é mais a de atividade clínica, mas pedagógica. Dessa forma, percebe-se que para ela não 

há mais o que criticar, porque se remete à função de orientadora educacional indiscriminada 

da de psicóloga escolar. 

A dependência, na atual condição, é mais evidente do que a sede de autonomia: "Eu 

tenho que seguir uma produção, porque são muitos alunos que eu tenho que atender. 

São muitas famílias, eu tenho que seguir o que a instituição me pede". 

Seguir uma produção atendendo o que a instituição pede, não é suficiente para que 

Dalva se incomode quanto ao que se subjuga. Demonstra ser recompensada pelos longos 

atendimentos que pode propiciar, ao dar suporte às crianças e famílias, mesmo que 

extrapolando o tempo da jornada diária, doando seu tempo. Essas ações relatadas revelam o 
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sacerdócio com que se debruça profissionalmente, expressando prazer no envolvimento 

incondicional. 

Os aspectos situacionais vivenciados como homo economicus, homo faber e homo 

sapiens, apresentam-se suficientemente cindidos para o impedimento da práxis criadora, 

autopoiética, porque não são apropriados de forma integrada, que dê sentido para a atuação 

profissional em psicologia escolar. 

Dalva mostrou, durante a entrevista que concedeu, que, para ela, seguir uma produção 

é seguir a demanda institucional, a qual representa o emprego que lhe garante estabilidade 

financeira e lhe dá liberdade para se doar. 

Sua narrativa expressa a inexistência, ao atuar no cotidiano escolar, de marcas 

oriundas do novo milênio quanto a questionamentos que a categoria de classe tem feito com 

relação a procedimentos teórico-metodológicos e ético-políticos para a emancipação como 

fatores importantes à ciência e profissão do psicólogo.  

 

 

5.9 ARREMATANDO A COSTURA: ANÁLISE GERAL DAS ENTREVISTAS  

 

 

A história oral que se apresenta em cada entrevista, com determinada trajetória de vida 

passada, presente e futura, demonstra características subjetivas de maior ou menor grau de 

autonomia/dependência e emancipação/assujeitamento sobre as condições objetivas vividas 

na sua atuação como parte do cenário institucional escolar.  

A expressão de envolvimento e compromisso com o trabalho de psicólogo na e para a 

escola, independentemente da especialização de psicólogo escolar, emergiu de acordo com as 

histórias de vida que trouxeram sentidos pessoais sobre a escola. 

O fator geracional foi o primeiro aspecto que mais chamou a atenção para que 

houvesse resultados distintos entre dois subgrupos. O primeiro, composto pelos cinco que 

fazem parte de uma geração mais velha, entre 46 e 57 anos de idade, formados entre os anos 

de 1991 e 1978: Bela, Tina, Paola, Murilo e Dalva, e o segundo, pelos três que fazem parte do 

grupo geracional mais novo, de faixa etária entre 28 e 29 anos, formados entre os anos 2006 e 

2005: Marcelo, Lia e Laís.  

A diferença de gerações foi significativa entre os dois grupos que, independentemente 

da instituição formadora, mostraram distintas posturas de ser, pensar e fazer relacionados à 
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atuação profissional especificamente como psicólogos escolares, culminando com 

constatações peculiares para cada subgrupo no tocante às categorias de autonomia e 

emancipação. 

Faz-se importante ressaltar que o caráter geracional como diferencial de modos de ser 

aqui abordados não deve ser compreendido com juízo de valor, o que levaria a um tom 

preconceituoso com relação ao que foi denominado de grupo mais velho e grupo mais novo; 

esta nomenclatura carrega uma intenção de simplesmente caracterizar duas distintas gerações 

em diversos aspectos que as acompanham. 

Esse divisor de águas que caracterizou a identificação geracional, mais que o local de 

formação, aponta para seu momento histórico com eventuais mudanças de olhares, incluindo 

o das matrizes curriculares, que repercutiram no grupo da geração mais nova.  

O novo olhar do momento de vida e formação fez o diferencial desse grupo com 

sujeitos que se encontram além da auto-organização porque transformados na auto-eco-

organização54, capazes de propor vínculos de alteridade que perpassam pela cultura 

constituinte da dimensão ética. Esta dimensão, percebida na expressão de cada sujeito do seu 

presente momento relacionado a seu passado e perspectiva para o futuro, é condição para um 

trabalho que exige envolvimento, responsabilidade e compromisso social, que não depende 

apenas do conhecimento obtido durante a graduação, assim como atualização sobre 

referências técnicas. Esse envolvimento está necessariamente presente para os três sujeitos do 

grupo geracional mais novo, cujos resultados vão ao encontro das premissas consideradas de 

atuação de psicólogos escolares. 

Conforme visto, a dimensão ética faz parte da arte de viver, a qual é representada pelo 

tripé inteligência, pensamento e consciência, respectivamente estratégia, concepção dialógica 

e reflexão. Essa configuração está intrisecamente relacionada à emancipação, por sua vez 

interdependente da autoética, pautada em princípios altruístas e solidários, relacionados ao 

compromisso social e trabalho coletivo como referenciais técnicos atuais para a atuação do 

psicólogo escolar. 

Assim sendo, se o conhecimento técnico científico não é suficiente para a atuação de 

psicólogo escolar constituído da dimensão ética que implica sua emancipação como sujeito e 

sua atuação emancipadora como profissional, o envolvimento pessoal por si só e o prazer de 

                                                            
54 Como visto no terceiro capítulo, auto-organização porque ao mesmo tempo que autônomos, como indivíduos 
singulares, são dependentes, inseridos na organização sistêmica. O conceito de auto-eco-organização, que 
implica vínculos de alteridade, também é tratado no terceiro capítulo.  
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atuar provindo da experiência pessoal, que faz da escola um fator significativo na história de 

vida do sujeito, também não o é. O envolvimento pessoal é presente na vida dos sujeitos do 

grupo geracional mais velho, como as orientadoras educacionais, mas não garante sua atuação 

como psicólogas escolares de acordo com os princípios cognitivos, éticos e morais relativos à 

noção de autonomia e emancipação trabalhadas neste estudo. 

Assim como não basta que em cada trajetória de vida haja o envolvimento pessoal 

significativo com a instituição escolar para que a atuação de psicólogo escolar seja 

emancipada e emancipadora, se não houver sentido pessoal do significado da atuação 

profissional, por mais que se conheça princípios norteadores oficiais, o necessário vínculo de 

envolvimento com o outro e contexto institucional não ocorrerá. 

 

 

5.9.1 O grupo geracional mais velho 

 

Curiosamente, observa-se que dos cinco psicólogos da geração mais velha, as 

orientadoras educacionais, identificadas e indiferenciadas das pedagogas que ocupam o 

mesmo cargo, são as únicas que demonstram satisfação com o trabalho e lugar que ocupam. 

Bela e Paola são as que mais tentam responder à pergunta norteadora. Bela, de modo 

mais pessoal, intuitivo. Paola racionaliza, teorizando a ideia de forma vaga, sem, no entanto, 

fundamentar o que seriam, na prática, ações como psicóloga âmbito escolar. Ambas são 

professoras de orientação educacional, além de orientadoras. A terceira, Dalva, é apenas 

orientadora educacional, e é a que mais assume a função como tal. Relaciona o ser psicóloga 

escolar ao aspecto afetivo emocional da função materna de acolhimento. De qualquer modo, 

as três focalizam sua atuação no processo de ensino-aprendizagem. 

Ainda no que toca a esse subgrupo, Tina e Murilo, justamente os que deveriam atuar 

de acordo com a função de psicólogos escolares porque não ocupam outro cargo, são os que 

apresentam, além de trajetórias e formação voltadas à clínica, um não envolvimento enquanto 

sujeitos com as questões educacionais. 

Para Tina, a escola nunca fez, tampouco faz parte de seu projeto de vida, e a educação 

encontra-se concretamente cindida da psicologia em sua experiência como profissional 

escolar que parece marginalizada o tempo todo, ao mesmo tempo dependente dessa inserção. 

Sua necessidade de pertencimento a esse lugar por uma questão de ordem financeira leva-a à 

condição de assujeitamento e alienação. 
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Entre os demais, Tina é diferenciada por não estar vinculada à instituição, é uma 

psicóloga prestadora de serviços. Além do que, como a prioridade de sua atuação nas escolas 

é indiretamente o próprio consultório, produz ações meramente técnicas, não envolvidas com 

a realidade escolar como um todo. Apesar de chamar a intervenção na escola particular de 

sistemática, sua presença é quinzenal. Não há indícios de que estabeleça relações 

interpessoais com os demais profissionais da instituição. Sua atuação é isolada e demonstra 

sentimento de rejeição; enfrenta resistências mas não tenta combatê-las, o que sinaliza uma 

atitude de dependência. É a única que não demonstra preocupação em responder à pergunta 

norteadora, mesmo atuando em escolas.  

Dos cinco mais velhos, apenas Murilo exerce o cargo oficial de psicólogo escolar, 

vinculado ao serviço público federal. Para ele, a psicologia escolar passou a fazer parte de sua 

história quando prestou concurso público para o cargo, e demonstra não ter formação 

pertinente e conhecimento sobre referências técnicas da profissão, conforme resultados de 

pesquisa apontados anteriormente (SOUZA, 2010; CREPOP, 2013), tampouco interesse e 

experiência de vida que o relacione ao universo da psicologia escolar. Não demonstra 

envolvimento necessário como pertencente à instituição, e nem como agente de ações 

generativas no sistema escolar. Apesar de ter sido efetivado pelo órgão federal, este não lhe 

proporcionou parâmetros ou referenciais de atuação, ou espaço de autonomia para que atue 

com ações práticas que correspondam ao cargo pleiteado.  

Entre os colegas desse subgrupo, ele é o único que acredita e verbaliza que ser 

psicólogo escolar refere-se especificamente à ação de favorecer o processo ensino-

aprendizagem, e mesmo assim essa ação não acontece na prática, segundo ele, pelas 

contingências institucionais. Apesar de verbalizar que essa deveria ser sua função, se 

ocorresse na prática, provavelmente haveria dificuldades de que suas ações estivessem, ao 

mesmo tempo que integradas ao todo institucional, diferenciadas como psicológicas. 

Diferentemente das colegas entrevistadas, apresenta um discurso que não tenta explicar a 

diferença da sua atuação em relação àquela exercida pela pedagoga com quem trabalha. A 

única coisa que demonstra ter claro sobre sua atuação como psicólogo escolar é que não deve 

ser um clínico dentro do espaço educativo. 

As trajetórias de vida e envolvimento pessoais com os espaços escolares integrados à 

profissão de psicólogos acontecem de forma inter-relacionada ao período histórico. Para essa 

parcela dos sujeitos participantes, o momento é outro, de vida, formação, ciência e profissão 
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e, conforme apontado, apenas no decorrer dos anos 1990 instalaram-se as visões inovadoras 

críticas para o fortalecimento da categoria profissional.  

Percebe-se que o atual momento é marcado pela transição de um passado, 

caracterizado em uníssono com críticas ao tecnicismo clínico da psicologia escolar, conivente 

com demandas escolares patologizantes, para um futuro em construção, quando ainda não 

foram construídas novas práticas referentes ao novo olhar advindo da reflexão e elaboração 

dos referenciais técnicos atuais. 

Os cinco entrevistados desse grupo geracional têm em comum o apego às influências 

do imprintg cultural, que é institucional, sobre seu desempenho e função. Bela se destaca por 

acreditar que "psicólogo escolar não existe", embora se considere uma. Prefere deixar velada 

sua formação de psicóloga, fragmenta as áreas psicologia e educação, e sua vivência lhe 

trouxe a experiência do imprinting de que a formação em psicologia, mal vista pelos 

pedagogos que estão à frente das instituições escolares, é um fator excludente de profissionais 

psicólogos pelas escolas, portanto, negativo. No entanto, afirma que a psicologia lhe ajuda no 

desempenho ao lidar com os outros. Vê a psicologia como instrumental de uso pessoal ao 

desempenhar a função de orientadora educacional, indiferenciada das outras que são 

pedagogas, com as quais se identifica. Está feliz no lugar e cargo que ocupa e ações que 

produz. Feliz por ser aceita, apesar de psicóloga. Não demonstra necessidade de encontrar 

brechas que lhe propiciem lugar diferenciado como psicóloga escolar, algo aparentemente não 

cogitado por ela como possível, ou até mesmo necessário. 

Fica evidente que, para esses cinco psicólogos, está claro o que não se deve fazer 

como psicólogo escolar: a escola não é espaço de atendimento psicoterapêutico, mas não está 

claro o que se deve fazer para atuar como psicólogos escolares. Nesta lacuna entre o passado e 

o presente, para eles, não atender clinicamente na escola repercutiu no apego ao modelo 

pedagógico, pelo qual o modelo médico foi substituído.  

Exceto Tina, que explicitamente não está envolvida institucionalmente e se realiza 

como psicóloga clínica55, os outros quatro se vêem como psicólogos atuando 

pedagogicamente, indiferenciados dos pedagogos.  

Nesse grupo, há uma subdivisão: na escola particular, cada uma das três psicólogas 

que são orientadoras educacionais acredita que basta ser psicóloga formada para ser alguém 

                                                            
55 Murilo demonstra o mesmo, sem que o assuma verbalmente. 
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diferenciada das pedagogas com quem trabalha, Não demonstram admitir que exercem a 

mesma atuação que aquelas.  

Para elas, o sentido pessoal de ser psicólogas escolares, subjacente às suas ações, é 

suficiente para que se identifiquem como tais. Seu discurso demonstra que encaram a 

psicologia como difusa, nebulosa, não diferenciada como parte do todo educacional e que 

poderia ter sua singularidade como atuação significativa para a instituição; basta-lhes o 

sentido pessoal. Institucionalmente, o significado da sua atuação é o de orientadoras 

educacionais, para o qual poderiam ser pedagogas.  

Acima da emancipação como psicólogas escolares, acentua-se seu assujeitamento 

sócio-político educacional ao papel de orientadoras educacionais, cargo que as escolas 

particulares reconhecem, indiscriminadamente da formação em psicologia ou pedagogia. 

 

 

5.9.2 O grupo geracional mais novo 

 

Os três psicólogos mais novos são graduados em psicologia durante a primeira década 

do novo milênio, marcada por estudos atentos à integração da teoria com a prática 

profissional, assim como pelas mudanças curriculares do curso de graduação com as diretrizes 

de 2004, propondo inserção de discussões que integrem saberes com práticas emancipadoras, 

engajadas no contexto social como compromisso de atuação.  

Com relação à formação em pós- graduação desse subgrupo, há prováveis influências 

das especializações em trabalho clínico com grupos, que apesar de clínico, pesou o olhar 

institucional, no caso de Lia e Laís. Marcelo, além de também apresentar um olhar 

institucional, é pós-graduado como mestre em psicologia social, outro provável fator que 

contribui para uma visão mais ampla dos fenômenos educativos, de compromisso social e 

político. 

Ser psicólogo escolar, para os três sujeitos, apresenta significado cultural pela 

emancipação que colabora para a humanização dos processos educativos. Eles demonstraram 

entrar em processo de autorreflexão ao conceder suas entrevistas, proposta que faz parte da 

função da história oral. 

O sentido pessoal, para Marcelo, é conquistar um lugar diferenciado como psicólogo 

para contribuir com novos subsídios que proporcionem uma reflexão mais ampla sobre as 

demandas escolares. Percebe-se uma sede de pôr em prática aquilo que já vem percorrendo 
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em sua formação que busca um olhar institucional e social para questões que são ao mesmo 

tempo de ordem subjetiva, pertinentes à intervenção do psicólogo. Nota-se que sua disposição 

para esse tipo de atuação é compartilhada, sempre referenciada no plural, em equipe, na troca 

de ideias e experiências. Demonstra abertura para o novo, para a capacidade de escuta e 

observação.  

Para Lia, não diferente de Marcelo, nota-se envolvimento significativo com a atuação 

de psicóloga escolar. A escola lhe traz um sentido de reconhecimento ao atuar em espaço 

familiar de sua trajetória de vida, desde que trabalhava na escola de sua mãe aos treze anos de 

idade. Ela assume que é um lugar difícil, o de estar no lugar de psicóloga escolar, porque se 

remete a "um sofrimento da profissão", e dialogicamente este mesmo sofrimento lhe traz o 

desafio que a incentiva para o enfrentamento das dificuldades, ao valorizar as contradições do 

contexto escolar. 

Quanto à Laís, sua narrativa transborda vida e empolgação. Revela-se envolvida no 

que faz. O sentido da atuação como psicóloga escolar é expresso como o de poder colaborar 

para que haja um espaço de escuta institucional junto à equipe. O sentido da escola em sua 

trajetória de vida é o de pertencimento, e é este mesmo sentido que demonstra querer garantir 

para os alunos que estão na escola em que trabalha. Assim como Lia, valoriza os conflitos e 

seus desvelamentos nas relações cotidianas, para que sejam trabalhados coletivamente.  

Os três profissionais que fazem parte deste grupo trazem algo em comum, apresentam 

discernimento sobre princípios norteadores para a atuação do psicólogo escolar da atualidade, 

e relatam vivências compatíveis com seus pensamentos, e em processo contínuo de reflexão 

para o aprendizado experiencial.  

Cada um deles compartilha em equipe a construção do ser psicólogo escolar, 

apresentando elementos de conhecimento e consciência sobre seu fazer, integrando as 

dimensões do homo sapiens e faber. Demonstram receptividade para conviver com o 

imprevisível e a incerteza no cotidiano como psicólogos escolares.  

Entretanto, entre os três há uma diferença concreta importante, que é o tipo de vínculo 

empregatício, a dimensão do homo economicus, relativa às condições de trabalho e lugar que 

subjazem à sua atuação. Marcelo é o único, entre eles, que tem vínculo empregatício com o 

cargo de psicólogo escolar, junto ao órgão municipal do Estado de São Paulo. Já as 

psicólogas, que atuam em escola particular, apesar de cumprir carga horária diária e 

acompanhar o cotidiano da instituição, tem vínculo de prestação de serviços, o que foi 

denominado caseiro, porque não lhes oferece direitos trabalhistas. A escola particular, embora 
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ofereça espaço para trabalhar como psicólogas escolares, não reconhece sua atuação como de 

fato tendo um lugar oficial junto à equipe. 

A nova geração de psicólogos escolares representa profissionais da atualidade 

engajados com as novas concepções sobre sua atuação. Há, no entanto, um hiato entre as 

novas concepções e efetivamente a prática. 

Marcelo, no serviço público municipal, ainda está tendo que implantar o projeto de 

atuação de psicólogo escolar na equipe do município em que atua, até então inexistente. Para 

acontecer a prática de acordo com as novas perspectivas almejadas pela categoria, precisará 

aproveitar as brechas dialógicas do imprinting cultural-educacional que afeta tanto os outros 

profissionais da equipe, quanto as instituições escolares para as quais prestam serviços. Para 

ele, a inexistência de psicólogos escolares representa desafio político-educacional, um projeto 

em construção. Demonstra acreditar na atuação para a emancipação política pronunciada em 

sua narrativa muito mais do que o assujeitamento, que dialogicamente a acompanha. Um fator 

favorável é a sua capacidade em vislumbrar um espaço político para integrar a dimensão do 

homo economicus às do homo sapiens e faber; apresenta críticas substanciais às ações 

educativas e de assistência social que fragmentam teoria e prática, impregnadas de 

assujeitamento aos imprintings sociais. 

Lia e Laís, representando a nova geração na escola particular, diferentemente de 

Marcelo, já tinham um espaço aberto para atuação como psicólogas escolares, que acontecia 

antes da sua admissão, originariamente implantada pela sua professora universitária que lá 

trabalhava. Institucionalmente as duas profissionais demonstram atuação de autonomia como 

profissionais, cientes de seu papel diferenciado e integrado às demais áreas. Há um aparente 

reconhecimento e respeito pelas ações produzidas como psicólogas escolares, que engendram 

intervenções coletivas, promovendo espaço de reflexão que envolve todos os segmentos da 

escola. Assim como Marcelo, integram as dimensões humanas faber e sapiens. 

Mas, se o reconhecimento das psicólogas escolares pela escola particular se dá na 

prática cotidiana dentro da instituição, não há reconhecimento oficial como profissionais 

especialistas da área pela própria instituição que as contrata. A escola reconhece sua força de 

trabalho, mas não valoriza sua profissão. A emancipação econômica/política, que integraria a 

dimensão economicus às outras, está mais longe de acontecer. Sobrevalece o assujeitamento 

das psicólogas frente às condições sócio-institucionais que limitam o reconhecimento da 

categoria profissional, um dos temas de discussão nos encontros e fóruns promovidos pelas 

Associações e Conselhos de classe. 
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6 CONSTATAÇÕES 

 
 

Tudo deve sempre recomeçar, nada é 
irreversível. O que não se regenera, degenera. 
Não há vida sem esse começo permanente. 
(Morin)56 

 

 

As experiências adquiridas nas trajetórias de vida narradas pelos sujeitos constituiram-

se em material de escuta e análise, visando-se à compreensão de sua atuação na prática 

cotidiana, observando-se limites e perspectivas que interferem na possibilidade de promoção 

de emancipação, com atenção aos referenciais técnicos profissionais e sob à luz do 

pensamento complexo. 

Conceberam-se os fenômenos humanos como complexos, portanto necessariamente 

contraditórios porque singulares e plurais, assim como por diversos outros polos antagônicos, 

considerados, sob esse referencial, imprescindíveis para o avanço em circuitos recursivos e 

hologramáticos. No tema e contexto que se apresentaram, tomou-se a atuação do psicólogo 

escolar diretamente relacionada à propulsão desse avanço.  

Como objeto de estudo, essa atuação foi fundamentada na possibilidade de gerar 

mudanças que fomentem o processo regenerativo. Para tanto, está alicerçada na qualidade de 

ser práxica e autoética, pautada na concepção moriniana de produção criadora, porque 

interdependente da organização escolar, sem a qual não se constrói emancipação.  

A questão central apresentada referiu-se à observação de elementos que pudessem 

influenciar a presença ou ausência de aspectos constituintes de emancipação do próprio 

psicólogo escolar para que, por sua vez, fosse capaz de atuar como agente promotor de ações 

emancipadoras, segundo princípios que norteiam a profissão na atualidade. Autonomia e 

emancipação foram consideradas interdependentes de suas respectivas faces, dependência e 

assujeitamento institucional e social, em meio a cristalizações e imprintings culturais sobre o 

que é ser psicólogo escolar. 

A hipótese que deu início ao estudo afirmou que psicólogos escolares não se 

constituem como sujeitos emancipados, já que são vistos e se autoconcebem como partes 

                                                            
56 Fala de Edgar Morin durante lançameto de Diários de um Caminhante no Sesc Pompéia, município de São 
Paulo, em outubro de 2012. 
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isoladas do todo, assim como sua atuação, que, individualizada, encontra-se aquém das 

referências e novas tendências da psicologia escolar e educacional. Afirmou-se que as ações 

desses profissionais pudessem estar ainda longe da conquista de espaços de intervenção que 

envolvessem o processo de escolarização de forma transdisciplinar, com participação coletiva, 

prevalecendo-se os limites, em relação a possibilidades de ações regeneradoras. 

Os resultados demonstraram que houve sensível diferença quanto a limites e 

perspectivas e modos de atuação entre dois subgrupos que se distinguiram pelo fator 

geracional. O grupo geracional mais velho demonstrou sofrer mais limitações do que 

vislumbrar perspectivas tanto em sua relação de autonomia institucional como sujeitos 

autônomos e promotores de autonomia, quanto, notadamente, em sua relação de emancipação 

sócio-política como sujeitos emancipados e promotores de emancipação. Já o grupo 

geracional mais novo, diferente do primeiro, demonstrou mais perspectivas em sua relação de 

autonomia institucional do que limitações. No que se refere à sua relação com a dimensão 

político social para a conquista da emancipação, há muitas limitações, porém são vistas pelos 

sujeitos como motivos de enfrentamento, pelas perspectivas que apresentam.  

Observou-se que os sujeitos participantes, até mesmo os da geração mais próxima de 

antigos preceitos científicos da psicologia escolar, apresentaram críticas quanto àquelas 

tendências individualizantes e patologizantes. 

Os psicólogos mais antigos expressaram limitações basicamente subjetivas, relativas à 

sua história, projetos e necessidades de vida, assim como à sua formação, em que as 

discussões e espaços acadêmicos teórico-práticos relacionados à atuação do psicólogo escolar 

ainda estavam alijados do todo organizacional. O tom de sua atuação perpassa pela satisfação 

pessoal desempenhando algumas ações de atendimento em orientação educacional, ou ainda 

pela insatisfação na dependência do vínculo empregatício como meio de vida, promovendo 

ações isoladas.  

Em suas narrativas subjaz, exceto na de uma das psicólogas, que deixa explícito, o 

prazer de atuar clinicamente como psicólogo, que para a maioria, de forma mais ou menos 

consciente, pode representar um projeto de vida que não se efetivou. Este fato, porém, se por 

um lado não os faz atuar clinicamente no espaço escolar, por outro é um elemento impeditivo 

de envolvimento profissional com a instituição em busca de autonomia como psicólogo 

escolar. 

Esse grupo geracional, assim como o mais jovem, também sofre contingências de 

impedimentos culturais, sociopolíticos e econômicos para o desenvolvimento de ações 
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compromissadas social e institucionalmente. Não faz parte do repertório de vida e formação 

destes sujeitos referências técnicas atualizadas para a atuação de psicólogos escolares, 

tampouco discussões sobre ações inovadoras necessárias no contexto escolar atual para 

atender problemas de ordem institucional.  

Constata-se que essa geração expressa visões oriundas de imprintings culturais que 

fragmentam o ser psicólogo escolar com relação ao todo organizacional e não apresenta, em 

seu modo de atuar, necessidades de rupturas que promovam turbulências para circuitos 

generativos. O não reconhecimento como psicólogas escolares por parte da escola particular 

não atinge as entrevistadas, que, assujeitadas ao papel de orientadoras, identificam-se com o 

de psicólogas escolares. Demonstram-se satisfeitas e até mesmo felizes com relação à sua 

atuação.  

Estas não necessidades de rupturas denotam posturas de cisão entre o caráter público e 

privado, não havendo emergências de mudanças, porque a sensação é de satisfação e 

acomodamento com o que já se conquistou pessoalmente, em sua vida particular. Se o sujeito 

demonstra realização pessoal como suficiente, por ter um emprego, por ocupar determinado 

cargo e desempenhar funções previstas e previsíveis, isso faz com que a emancipação humana 

seja apartada da emancipação política. 

Morin (2011b, p. 99), ao detectar a cisão das emancipações humana e política, 

denuncia a regressão democrática e propõe o que denomina de regeneração democrática, que 

"supõe a regeneração do civismo, a regeneração do civismo supõe a regeneração da 

solidariedade e da responsabilidade, ou seja, o desenvolvimento da antropoética". Segundo 

ele, a regressão democrática é a fragmentação da política em tecnicismos, com pensamentos 

quantificantes, que faz com que se perca a compreensão da vida, dos sofrimentos humanos 

não quantificáveis, apartando-se os cidadãos dos problemas fundamentais da cidade. 

Curiosamente, os sujeitos da geração mais jovem resistiram à corroboração da 

hipótese inicial no que se refere à prevalência de impedimentos em relação às possibilidades 

de inovações envolvidas em sua atuação como psicólogos escolares.  

Para esse diferencial, não pesou o tipo de instituição universitária, pública ou 

particular, como fator de formação importante para a atuação profissional, mas um dos fatores 

pode ser o momento histórico em que aconteceu, aliado às mudanças provindas das diretrizes 

de 2004 na matriz curricular, entre outros, significativos em suas trajetórias de vida. 

A autoconcepção desse grupo é integrada à coletividade institucional, o que repercute 

na atuação práxica e autônoma como psicólogos escolares. Encontra impedimentos 
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contingenciais contemporâneos, referentes ao seu reconhecimento profissional inserido no 

todo, para promover ações emancipadoras, mas apresenta características favoráveis, em sua 

constituição como sujeitos, voltadas a essas perspectivas.  

Há de se ressaltar os elementos subjetivos favoráveis à constituição de aspectos 

emancipadores no aprendizado experiencial das histórias de vida desses jovens para o 

desenvolvimento do tripé estratégia, pensamento e reflexão. Demonstraram-se envolvidos 

com problemáticas grupais, valendo-se de leitura institucional das relações constituintes e 

constituídas das subjetividades. Atentos aos problemas de escolarização, encaram os 

processos educativos em suas dimensões sócio-políticas. Reconhecidos institucionalmente 

como psicólogos escolares, os sujeitos desse grupo demonstraram perspectivas de atuação 

práxica no circuito da organização ativa do sistema escolar, com aprendizado experiencial em 

suas trajetórias pessoais, favoráveis ao desempenho de ações produtoras criativas. 

Os impedimentos oficiais, políticos e relacionais fazem parte da dialógica cultural, 

demonstrada pelos sujeitos como desafiadora para o enfrentamento de turbulências que 

contraditoriamente gerará o novo. Os limites que impõem seu assujeitamento poderão ser 

genésicos e generativos de novas possibilidades de emancipação, com as brechas da dialógica 

cultural. 

Em contraponto, haverá impedimentos provenientes da ecologia da ação, apontando 

sua imprevisibilidade. Por mais que os sujeitos tenham consciência do seu papel, sua atuação 

sofrerá reverberações dependendo das condições institucionais, sociais e políticas. Essas são 

impedidivas, ao mesmo tempo que promotoras de rupturas para novas possibilidades. 

Observa-se que, dos sujeitos entrevistados, quatro, portanto 50% são contratados como 

psicólogos escolares, e metade desses, 25% sobre o total, apresentam vínculo empregatício. O 

vínculo que se apresenta relaciona-se ao serviço público, sendo um deles o serviço federal, e o 

outro, municipal que não da capital, onde ainda não havia vigência desse serviço. 

Quanto ao espaço oferecido das instituições escolares do Estado aos psicólogos, 

observa-se que ainda não há cargo público oficial de psicólogo para o município de São 

Paulo, apesar de as entidades de classe apoiarem os projetos políticos em tramitação. Quando 

há o cargo no setor público, seja em outro município do Estado ou ainda no âmbito federal, 

não há seleção profissional ou capacitação referente à especialidade, tampouco projetos e 

parâmetros que referenciem as ações dos profissionais concursados. 

Com relação à função de psicólogo escolar nas instituições particulares, não há 

vínculo empregatício como tal, tampouco reconhecimento desse profissional que é contratado 
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como orientador educacional, como nos casos das psicólogas, que por vezes acumulam 

funções de professoras e orientadoras.  

Por mais que o tempo produza um processo de novas concepções para a atuação do 

psicólogo escolar, haverá ainda contradições, avanços em meio a retrocessos, impedimentos e 

assujeitamentos, para que seja imprescindível o ato criador de inovações e emancipações.  

E, por mais que haja abertura política para a aprovação dos projetos de lei que 

defendam a oficialização da profissão junto às escolas públicas, uma lição importante deste 

estudo é a de que os elementos constituintes da trajetória pessoal de cada sujeito fazem-se 

presentes como diferenciais na sua atuação profissional, interferindo positiva ou 

negativamente na atuação.  

Ademais, por mais que haja diferenças entre os dois grupos geracionais com relação 

ao seu envolvimento rumo ao compromisso social e conquista da emancipação, apontando-se 

essa tendência no mais novo, há de se constatar que, graças à luta de muitos profissionais e 

estudiosos da geração mais velha, é que novos princípios tem referenciado os modos de 

existência atuais. Daqui para frente, cabe a todos os que estão ativos na profissão dar 

continuidade às inquietações que tem mobilizado a categoria para que ocorram 

transformações que aconteçam efetivamente   nas práticas cotidianas dos processos educativos 

junto aos educadores. 

 

 

6.1 DESFECHO 

 

 

Aspectos subjetivos foram constatados, nas narrativas analisadas, como fatores 

importantes no que tange à atuação dos profissionais psicólogos, mas vale lembrar que, se que 

cada sujeito é dialogicamente criador e criatura do contexto histórico, político e cultural, sua 

singularidade é necessariamente interdependente das cirscunstâncias sociais que se anunciam 

no decorrer da sua história de vida.  

Retomar o fio da meada tendo em vista perspectivas para uma atuação de produção 

generativa, inovadora, por parte de psicólogos escolares, exige atenção para o descompasso 

entre suas conquistas históricas como ciência e profissão e sua prática cotidiana da 

contemporaneidade. O desafio que se apresenta é o empreendimento de esforços dos 

psicólogos articulados com as entidades de classe e em conjunto com agentes de educação, 
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saúde e tantos outros que, independentemente da área e formação, se interessem pela evolução 

e desenvolvimento humano.  

Vale ressaltar que a luta da categoria dos psicólogos é aqui definida como a que 

considera a singularidade do seu saber e fazer necessariamente como parte do todo complexo 

da organização escolar institucional e social, uma vez que, retomando-se os princípios e 

referenciais da atuação do psicólogo escolar, esta deverá ser práxica e relativa à prática 

humanizadora. O propósito pelo qual se luta dependerá das intersecções de diversas áreas, 

entre elas, a educação e a psicologia; caso contrário, a atuação ocorrerá em meio a 

fragmentações, dificultando-se a compreensão do ser humano em sua totalidade. 

O que poderá ser iniciado daqui para frente? A que perspectivas os esforços 

empenhados neste estudo podem levar? O que ele incita, agora, sendo concluído?  

Afinal, em que consiste a prática humanizadora dentro da concepção dos educadores e 

das instituições em que estão inseridos? Pensando-se essa prática de forma totalizadora, há de 

se chegar à questão da arte de viver57, em que se une estratégia, pensamento e reflexão como 

consciência, não só dos psicólogos, mas também dos profissionais da educação. 

Pôde-se observar, durante o estudo, que a realidade escolar, principalmente das escolas 

públicas, ainda não superou aquilo que a psicologia superou: a tendência de se individualizar 

problemas sócio-institucionais e patologizar problemas de escolarização. O projeto político 

pedagógico com inserção do psicólogo ainda não se concretizou na prática, mesmo que 

contemplado nas referências e princípios norteadores da profissão para sua inserção nos 

cargos assumidos por psicólogos escolares. 

Novos desdobramentos serão necessários para um aprofundamento da reflexão 

realizada, no sentido de se compreender a própria visão dos profissionais da educação e da 

estrutura educacional em relação à atuação dos psicólogos escolares. Quais seriam as 

expectativas e os obstáculos, na concepção dos educadores, para a intervenção dos psicólogos 

escolares? Como essas questões contribuiriam para se repensar os espaços da psicologia no 

âmbito escolar e educacional? 

Este trabalho não tem como proposta responder a essas questões, mas vem suscitá-las. 

Graças às reflexões até aqui desenvolvidas, é necessário, neste momento, pensar em novos 

rumos tanto para a psicologia, quanto para a educação como um todo. 

                                                            
57 Lembrando que o conceito moriniano, de arte de viver, refere-se ao tripé das artes estratégica, dialógica e 
reflexiva, respectivamente, inteligência, pensamento e consciência, tratado no terceiro capítulo.  
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Mobilizo-me para continuar trilhando os caminhos que minhas escolhas permitiram, e 

esta finalização é apenas um novo começo.  

Desfecho, segundo o dicionário Aurélio, significa fechar, mas também significa abrir, 

descerrar, lançar. Este desfecho comporta os dois significados, porque finaliza e lança novas 

questões.         
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ANEXO A - AS TRANSCRIÇÕES 
 

 

Entrevista - BELA 

 

Identificação do sujeito 

 

Sexo: F. 

Idade: 53 anos 

Data da entrevista: 30/05/2012 

 

Cargo: Orientadora educacional 

Vínculo: Empregatício 

Local: Colégio particular - município de São Paulo 

 

Formação: Psicologia 

Ano: 1982  

Local: Universidade religiosa confessional -.município de São Paulo.  

Pós-graduação: Especialização em psicodrama. 

 

O que é ser psicóloga escolar? 

Quando eu ainda era estudante de psicologia, eu tinha um interesse grande pela área da 

educação. Então eu trabalhei um tempo em berçário, depois fiz um tempo estágio em creches, 

então essa ideia da educação era uma coisa que sempre me atraiu. E quando eu me formei até 

existia aquele mito da clínica, a clínica era para onde as pessoas se destinavam assim com 

mais força e a minha ideia era conciliar as duas coisas: a clínica e a parte da educação. Mas 

isso foi ficando um pouco difícil porque eu fui me debruçando mais. Comecei a trabalhar em 

creches, era coordenadora em creches públicas, comecei a ser... fui diretora de uma creche em 

São Paulo e.eu fui concluindo que embora achasse super importante trabalhar com uma 

população de baixa renda, eu comecei a achar que faltavam coisas muito básicas para essa 

população e que o meu trabalho...aquela coisa, precisavam de família, precisavam de comer, 

precisavam de ter uma boa saúde, é claro que a parte psicológica entrava ali, mas elas tinham 
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umas necessidades básicas. Eu comecei a achar que... eu fui indo para outra área, eu comecei 

a ser orientadora em escola, escolas públicas. Comecei o meu trabalho em uma escola, a S, 

que hoje já não tem mais. Comecei a ser orientadora... seria o ensino fundamental 2, hoje em 

dia com essa nomenclatura. E fui então entrando para esta área da educação e voltando um 

pouco ao que eu tinha colocado na questão da clínica, foi ficando um pouco em segundo 

plano, fui deixando um pouco de lado, porque era um ajuste difícil de ser feito: financeiro, de 

tempo, de disponibilidade... e aí fui entrando para a área da escola mesmo, da aprendizagem 

das crianças e daí eu nunca mais saí. Então eu fui para S., depois eu fui pra C, que hoje é OD, 

depois eu fui pro L e hoje eu estou na X. Eu trabalho como orientadora, na verdade eu acho 

que ele é mais extensivo só do que o papel do psicólogo escolar... porque acho que você 

aborda como...na função que eu exerço, acho que acaba abordando um raio de questões que 

vão além da psicologia, quando você pensa num currículo, quando você pensa num trabalho 

mais metodológico, não que não deva considerar as questões da psicologia, com certeza. O 

que você ensina, quando você ensina, tem questões que são da psicologia mas tem questões 

que são da pedagogia, que você acaba tendo que, numa função como a que eu estou, você 

acaba tendo que lidar com isso. Quando eu falo da psicologia, por exemplo, cada vez mais eu 

acho que a psicologia no meu trabalho me ajuda muito a lidar com grupos, com pessoas, com 

pais, com as próprias crianças, com os professores, como você coloca coisas, como você 

trabalha alguns assuntos que são muitas vezes difíceis de serem abordados... então, aí eu acho 

que a psicologia me ajuda bastante. Eu acho que você precisa ter uma noção de como as 

pessoas sentem, como que elas pensam, que coisas que elas podem escutar em determinados 

momentos, como que um grupo reage, o que você faz para lidar com o grupo em 

determinadas situações. Eu trabalho também com as crianças, eu tenho uma aula por semana 

com os meus alunos de sexto ano que têm entre 10 e 11 anos, trabalho com grupo de 

professores, então, tem uma equipe de professores que a gente tem que lidar. Eu sou uma 

coordenadora do sexto ano. Aí, eu trabalho com as crianças, eu trabalho com os professores. 

Então por exemplo, vamos pensar aqui: nós fazemos o estudo do meio com as crianças do 

sexto ano, é o primeiro estudo do meio que as crianças saem da escola, vão dormir fora, 

viajam. Então, o que nós vamos fazer nesse estudo? Como é o primeiro estudo que as crianças 

viajam na escola você tem toda uma preparação, por mais incrível que pareça tem crianças 

que nunca dormiram fora de casa, então você tem que trabalhar esse grupo, você tem que dar 

segurança para que esse grupo possa percorrer essa fase... Você faz uma preparação, um tanto, 

vamos dizer assim, psicológica... então veja só, eu tenho uma criança lá que nunca dormiu 
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fora de casa e o celular lá não pega, ou seja, eu tenho um problema a ser vencido, um desafio 

pelo menos a ser vencido. Então você vai trabalhando com isso, que eu acho que a psicologia 

ajuda muito, a você poder conversar com as pessoas, preparar as pessoas para algumas 

situações que são difíceis para elas. Por outro lado esse estudo do meio implica trabalhos 

também, a gente não vai só brincar. Então que trabalhos que nós vamos fazer, como que a 

gente planeja esse trabalho... então as crianças vão, elas entrevistam paleontólogo, elas 

procuram por fósseis... é, isso tudo faz parte da pedagogia? Faz, mas faz parte também de 

você reconhecer interesses, disposições de uma criança de 10, 11 anos. Eu não vou levar uma 

criança de 10, 11 anos para entrevistar uma pessoa.com o cargo de um gerente de um... que 

não tem nada a ver, mas se você falar de um paleontólogo elas com certeza vão ter uma 

atração. Selecionar conteúdos pertinentes à faixa etária é uma função também da psicologia; 

eu dou uma aula de orientação educacional. Nessa aula, o que é que eu faço: como é uma 

passagem do quinto para o sexto ano, é muita novidade que aparece nesse ponto da escola. 

Então as crianças, por exemplo, passam a ter oito professores, eles passam a ter armários, eles 

passam a mudar de sala a cada 75 minutos... Antes eram pelo menos três professores.. Mas 

duas professoras bastante responsáveis pela classe deles. Você tem toda uma mudança aí, 

você tem crianças no início do ano aflitas, pais aflitos. Muita coisa para se estabilizar ali, para 

a gente poder começar a trabalhar. Esse é um trabalho, por exemplo, que eu abordo muito nas 

minhas aulas de “OE”. Toda essa coisa da organização, toda uma situação, por exemplo, que 

eles começam a ter que eles não tinham até o quinto ano, é uma semana de provas bimestrais. 

Então a primeira vez que você chega com o horário das provas bimestrais é um 'auê'!Você vai 

preparando, você vai fortalecendo para que eles possam vencer essa nova realidade.. São 

muitas mudanças! O meu trabalho se debruça muito sobre isso, quer dizer, facilitar a 

adaptação dessas crianças, desses pais. Eu adoro atender pais, e é uma coisa que eu aprendi, 

eu acho que a idade e a experiência ajudam muito. Adoro atender pais. É claro que há pais 

super difíceis, super mal educados às vezes, você tem isso mas, no geral, eu gosto de atender 

pai... eles são difíceis também porque eles são cada vez mais exigentes. Embora a escola 

tenha uma posição muito clara com os pais, ela não fica cedendo a pressões de pais, 

entendeu? Eu gosto muito, ela escuta os pais, considera os pais, mas cada um no seu papel. A 

diretora geral, que é a dona da escola, é psicóloga também. Ela trabalhou muito, muito com 

esse lado de um trabalho educacional. Há mais uma dona, enfim. Eu acho que isso também 

fez da escola dela uma escola que cuida muito dos alunos, dos pais. E tem uma posição muito 

firme também! Eu adoro isso lá. Não fica assim... sabe? São duas diretoras e há um monte de 
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coordenadores, é uma escola grande. Então, do sexto ao nono ano, nós somos quatro 

coordenadoras e temos duas assistentes, auxiliares de coordenação. Há muita coordenadora lá, 

é uma escola grande. A criança entra com dois anos e sai no ensino médio. Lá, deve ter uns 

2000, 2300 alunos. No sexto ano eu tenho quatro turmas de 34 alunos... Eu sou às vezes mais 

reconhecida pelas crianças como... “ah, a diretora!”  

Imagine... É porque para eles quem eles veem ali sou eu! Eles não sabem toda a 

hierarquia da escola. Até sabem, mas não convivem, então... Existe uma demanda de 

problemas, por exemplo, eu tenho uma colega... nós na equipe do sexto ao nono, duas são 

psicólogas, duas são pedagogas e não existe uma diferenciação de demandas em função da 

formação, mas muitas vezes se observa na escola uma colocação: “tal pessoa não é muito 

terapêutica”... para lidar com pais, entendeu? Então, se você escavar bastante você vai 

começar a perceber que existe um reconhecimento sim, por ser psicóloga, mas não é muito 

evidente. As demandas são as mesmas para mim e para minha colega pedagoga. Para a 

diretora, que é psicóloga, ela sabe que sendo psicóloga ela supõe que você tenha algumas 

compreensões diferenciadas, supõe! "Ah, ela é psicóloga!" Por exemplo, eu já tive escolas, 

quando eu procurei emprego, que era difícil de ser psicóloga e trabalhar na escola. Lá eu não 

vejo esse problema, eu não vejo isso como um requisito. Aceita-se bem uma psicóloga 

trabalhando lá. Não é um divisor de águas você ser psicóloga pedagoga, aceita-se bem. Eu já 

enfrentei problemas por ser psicóloga à procura de emprego em escola. Lá não! Lá eu acho 

que é uma coisa bem vinda. Uma vez.eu saí do L. Eu saí, eu não tinha outro emprego, eu 

queria trabalhar e fui procurando, e muitas vezes “ah você não é pedagoga?”, isso não era 

muito favorável para disputar a vaga ali, era um problema. E nesta eu não sinto isso. Já 

trabalhei como orientadora em tal escola, em tal... isto favorecia novamente a sua entrada. 

Mas quando eu era mais jovem, fui procurar... era difícil... "o que a psicóloga veio fazer 

aqui"? Porque não é caracterizado muito.. .não há psicólogo escolar! Eu acho que lá eu sou, 

até pelos atendimentos que eu tenho com os pais, acho que eu sou bem vista assim, como uma 

pessoa que sabe... mexer com eles! Lá não é um problema, mas não existe psicólogo escolar, 

viu? Agora, talvez possa ser um profissional que venha a ser reconhecido, porque você 

começa a ter... vamos dizer assim, crianças com mais diagnósticos, com mais dificuldades. 

Trabalhos mais psicopedagógicos, isso eu acho que teria uma área grande de trabalho nas 

escolas. Mas, psicoterapia sempre é fora. É claro que a gente tem abordagens dentro da escola 

para ajudar umas crianças. Há um aluninho com quem eu estava conversando, um menino 

difícil, com uma postura... não consegue trabalhar, não consegue ficar concentrado nas 
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atividades, ou dorme. É uma criança, por exemplo que eu encaminhei para fazer uma 

psicoterapia. Por outro lado, eu preciso trabalhar com ele na escola, então amanhã eu vou 

fazer uma porção de metas com ele, coisas que ele vai conquistar, coisas que ele não pode 

fazer, para a gente não perder muito...então isso é um trabalho, vamos dizer assim, da 

psicologia. Você trabalha com metas, com as crianças, que eu acho que pedagogo também 

pode fazer, mas o psicólogo com certeza. Eu tenho uma equipe que são as outras 

coordenadoras, e até uma diretora. Eu acho que há uma equipe; você vê, já hoje chamaram o 

psicólogo X. para ir falar lá, entendeu? Existe uma preocupação com esse lado mais interno 

das pessoas, sabe? Estou lá há dez anos; eu gosto de lá. Às vezes cansa um pouco com a 

idade...(risos). Mas é bom aguentar bastante ainda! É bom levar bastante tempo. Eu gosto 

dessa escola, eu gosto! Eu acho que ela é bem organizada sabe, é clara, não ficam aquelas 

coisas muito jogadas... Ela tem excelentes professores, uns professores bons. Então, eu acho 

que isso também favorece bastante. Existem muitas condições, um salário bom de educação, 

acho que digno... é claro que a gente sempre acha que pode ser mais (risos), mas, vamos dizer 

assim, eles dão condições sabe? As reuniões de equipe que nós temos são sempre discutidas 

com a minha equipe de coordenação, com a direção da escola. Se a gente precisa mexer num 

determinado aspecto, "como que a gente vai fazer?" "O que a gente vai propor?" A gente 

pensa com os coordenadores e planeja isso com os professores.  

Podem até os professores se colocarem, alterarem o percurso, mas as metas, a escola 

estabelece. Com os meus professores do 6º ano, eu tenho a cada dois meses uma reunião de 

alunos, então a gente discute os alunos, caracteriza, pensa intervenções, sabe? E é exigente, é 

uma escola que cobra de você, você tem que trabalhar, não é nada solto! É tudo muito...como 

tem que fazer, o que tem que apresentar, que a gente é cobrado assim, não é uma coisa... 

Reunião de pais acontece uma vez por ano, no início do ano. E no sexto ano a gente costuma 

apresentar os professores. Eu, na verdade, com os pais que eu tenho, eu tenho três reuniões: 

uma eu tenho no final do ano para prepará-los para o sexto ano, porque é mudança para eles. 

Uma no comecinho do ano e depois outra mais no segundo bimestre quando os professores se 

apresentam, mostram algum aspecto do projeto. Eu gosto de chamar o pai: "temos um 

problema aqui, o que que nós vamos fazer?" Como que é, o que que faz... eu adoro! Tem 

gente que deve achar que eu sou louca, mas eu gosto! Eu gosto de mexer... Às vezes há uns 

pais difíceis, não é todo mundo bacana, todo mundo... Eu acho que eu atendo bem os pais. Eu 

digo: "vamos lá, pensa aqui". É pensar junto. Porque que essa criança não está aprendendo?" 

O que será que é? Há questões da escola que precisam ser vistas, mas o que que a gente 
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precisa...? Uma mãe que escolhe a roupa da filha com 11 anos e que essa menina tem que 

perguntar sempre se está boa a roupa, se não está boa a roupa, que roupa que ela vai, o que é 

que ela faz, como que ela...uma criança dessas vai ter problemas para aprender. Então, 

perceber um pouco, trabalhar isso com os pais, eu acho uma coisa interessante... Sabe, eu caí 

por acaso na psicologia, se você quer saber...Eu, quando estava no colegial, adorava biologia. 

Eu pensei em fazer biologia, eu pensei em fazer medicina, mas a medicina eu descartei porque 

eu não sirvo muito para mexer com doença, machucado. Pensei: “eu não vou para isso!” Aí eu 

prestei psicologia e ciências sociais. Eu entrei em ciências sociais na USP e em psico aqui, 

mas aí eu escolhi, você sabe como? Vou ser muito sincera com você: eu adorava esta 

universidade.(risos), eu adorava isso aqui. Eu gostava do ambiente, a USP era muito pesada, 

muito dura. Aquelas ciências sociais, era uma coisa muito...tinha que ser marxista, é....foi 

assim a minha escolha. Agora...eu quis sair, não gostei do curso? Não, eu gostei do curso. Eu 

gostava das coisas que eu aprendia, a questão da educação, eu acho que conjuga um pouco 

uma coisa: que eu gosto de bastante gente, ao mesmo tempo você tem que ter um olhar mais 

intimista também, entender como que as coisas funcionam ali com aquelas pessoas. Eu acho 

que combinaram esses dois interesses meus. Eu tive uma orientadora que é uma pessoa que 

até hoje eu encontro. Uma orientadora da escola em que eu estudei. Ela foi minha orientadora. 

E eu fiquei amiga dela, coincidentemente também a minha família, as minhas irmãs 

conheceram o marido dela...mas foi uma pessoa que eu gostava de ter. Agora, não... vamos 

dizer assim, não tem uma fonte de inspiração. Eu até preservei algumas pessoas desse 

período: essa pessoa, uma outra, eu estou me lembrando agora, com quem eu fiz muita 

supervisão no trabalho escolar, no começo. Mas não eu não dizia assim: “eu queria ser 

como...”, acho que não chegou a isso, mas foram referências positivas que depois, quando eu 

comecei a trabalhar, eu até fui atrás. A coisa de consultório eu acho legal, eu acho que até, 

vamos dizer, daqui a um pouco talvez até eu pudesse atender algumas crianças, alguns pais eu 

poderia atender, mas eu gosto também de escola, bastante gente, eu gosto disso. Essa coisa 

muito de consultório fechado...Eu acho que não aguento muito isso, essa coisa muito 

reservada. O consultório eu acho legal, acho nobre. Mas só nobre em si (risos) dá mais 

dinheiro! Agora, eu acho que cada vez mais eu sinto que está abrindo um espaço maior para a 

psicologia como reflexão dentro da escola. Nas reuniões pedagógicas às vezes você precisa 

falar do boletim do aluno, mas muitas vezes você traz questões, por exemplo, a gente fez um 

trabalho grande o ano passado com os professores sobre moralidade das crianças. A gente foi 

ler texto, a gente assistiu filme, a gente chamou gente para falar com os professores porque a 
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convivência entre as crianças hoje tem alguns temas difíceis, você pega esses facebooks das 

crianças, é uma encrenca! As crianças... os bullyings que sempre existiram... um pouco 

chamar também os professores para essas discussões, a gente faz isso. Então não é só uma 

reunião. Sempre há um tema de estudo, sempre há um tema. Há professores muito bons lá, 

não são todos. Existem alguns problemas, você às vezes tem saída de professores, então você 

tem que por gente nova, tem que formar. Ontem chegou uma menina que já estava com 

problema com uma professora e ela falou que teve um dia que uma professora lhe.falou 

assim: “ah! eu vou ignorar você”. Os pais vêm, falam comigo, eu converso com a menina, 

peço para a menina me falar se acontecer outra vez, é uma professora que está com 

problemas, ontem a professora... ah! Ela deve ter raiva; aí o que que aconteceu? A professora 

chegou para ela e para uma colega, estava brava, mas as meninas estavam trabalhando: “vocês 

são surdas?” Há uma carga de agressão! Então eu escuto isso, o que que eu faço com isso? Eu 

tenho que ir lá conversar com a professora: “o que é que está acontecendo? Por que é que está 

ocorrendo isso? Já é a segunda vez, vamos pensar um pouco nisso!” É difícil. Uma professora 

que põe numa lousa “bom dia pilantras”... há uma agressão, não? Por outro lado, a professora 

produz um material de excelente qualidade, é ótima na produção de material; mas essa moça, 

por exemplo, está meio difícil, eu vou ter que conversar com ela “o que está acontecendo? O 

que houve? É a segunda vez!”;.aí, às vezes, a gente aborda, por exemplo, eu tentei abordar da 

primeira vez no grupo, numa reunião de alunos, falando sobre esta aluna que ela falou “vou 

ignorar você”, eu falei “nós precisamos ter cuidado com a forma como a gente aborda 

algumas questões, porque às vezes as crianças distorcem o nosso pedido, então o nosso 

pedido não chega como ‘pessoal vamos fazer silêncio, vamos parar de conversar, vamos...’ 

chega de outra forma”. Agora, não adiantou, eu vou ter que chamar essa professora. Se eu sou 

bem aceita às vezes não sou não, mas o que é que eu vou fazer? Até falar “o que que está 

acontecendo, porque eu percebo que tem uma coisa pesada aí, o que que foi?”, não é? É uma 

menina mais adolescentezinha, bonita, e que é meio... você pega uma pessoa mais frágil...a 

idade não é só para rugas viu? (risos) É, saber, mexer. Você pode falar “pô, você está 

mexendo, para de conversar” mas tem um jeito de você falar isso. Eu tenho uma equipe 

mesclada: eu tenho uma professora que vai fazer 56 anos, eu tenho de 40, eu tenho uns de 30, 

30 e poucos. É bom você ter essa mistura porque você não pode só ter velho, mas também não 

pode só ter mocinho. Lá não tem muita rotatividade, as pessoas gostam de trabalhar lá. A 

gente passa por momentos difíceis, não é tudo bonitinho mas tem saúde para lidar com isso! 
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Entrevista - Tina 

 

Identificação do sujeito 

 

Sexo: F. 

Idade: 46 anos 

Data da entrevista: 09/06/2012 

 

Cargo: Psicóloga  

Vínculo: Prestação de serviços 

Local: Quatro escolas estaduais e uma escola particular: município de São Paulo 

 

Formação: Psicologia 

Ano: 1991 

Local: Universidade particular - grande São Paulo  

Pós-graduação: especialização em Psicologia Hospitalar 

 

 
O que é ser psicóloga escolar? 

 
Eu terminei o colégio, eu ainda não tinha claro o que eu ia fazer, a princípio eu prestei 

para biologia porque eu queria uma área voltada para área médica. Então eu não sabia... fui 

para biologia pensando talvez em trabalhar em laboratório, tal, e depois quando eu vi alguns 

manuseios com animais, ali eu já me decepcionei, na sequência eu já decidi psicóloga clínica 

porque eu percebi que eu não tinha algumas habilidades ali para mexer com situações com 

animais etc. e tal e aí fui para psicóloga que também ia mexer na área da saúde. Fiz 

psicologia, quer dizer, eu fiz um ano de biologia, não gostei, aí fiz psicologia e no meio do 

curso já decidi que seria área clínica. Trabalhava numa multinacional na área de RH, com o 

futuro todo encaminhado para recursos humanos. Já trabalhava como selecionadora, em 91 eu 

me formei, quando foi fevereiro de 92 eu pedi as contas da empresa já decidida que eu iria 

fazer psicóloga clínica - psicologia clínica, nisso eu já prestei concurso no servidor público 

estadual como residente, fui trabalhar como psicóloga hospitalar e já abri o consultório no 

mesmo ano. Então fui trabalhar no hospital para fazer residência lá e depois junto com o 
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consultório. Fiz um ano, terminei a residência lá que eles chamam de especialização, odiei a 

área porque vi muitos erros médicos e aí decidi ficar só com a psicologia... com o consultório. 

A partir daí resolvi dar aula, dei aula cinco anos no estado para manter o consultório, depois 

disso fui trabalhar em outras clínicas na zona sul atendendo também. 

Eu comecei em 92 e fiquei até 96 dando aula e mantendo o consultório. A partir disso 

acabou a escola padrão, acabou também o curso de psicologia, diminuiu a carga horária, 

continuei trabalhando como psicóloga e atendendo nesta clínica na zona sul. E aí passaram os 

anos e em 2000 resolvi adentrar nas escolas como psicóloga, prestando assessoria. Por quê? 

Era difícil você arrumar um trabalho como psicólogo hospitalar, a escola tem uma rejeição 

muito grande com o psicólogo. 

Tento até hoje a inserção como psicóloga na escola. Comecei a trabalhar em escola em 

2000, agora prestando serviços também para escolas particulares. Então eu fiz um convênio, 

eu mandava os contratos de prestação de serviço, a escola teria algumas vantagens, essas 

vantagens é o que fazia eu me aproximar da escola prestando assessoria. Quais eram as 

vantagens? Eles tinham os aconselhamentos, eles tinham as palestras com os educadores, com 

os pais e aí automaticamente era um preço mais abaixo do mercado e eu conseguia adentrar 

na escola. As crianças com dificuldades também eram... caso quisessem, necessitassem, 

porque não era obrigado a nada, poderiam ser encaminhadas para o consultório, porém a 

escola teria ali o psicólogo sempre perto deles, assessorando ali na dificuldade do aluno e o 

professor também. Então foi desta forma que eu consegui entrar nas escolas particulares. 

Sempre dando recursos, benefícios para que o psicólogo estivesse ali acompanhando o 

trabalho deles. Na prefeitura fiz alguns trabalhos, no estado também, mas sempre com 

encontro de formação para professores com temas já direcionados, então a escola falava qual 

a necessidade do tema, o tema era desenvolvido de acordo com a necessidade do professor e 

aí eram passados esses temas através de encontros de formação. Isso na escola tanto do estado 

quanto da prefeitura. Foi caminhando junto, tanto as escolas particulares... só que a escola 

particular o que que eu conseguia fazer, consigo fazer até hoje? É o trabalho com os pais, é o 

trabalho com os professores e agora nessa escola que eu já estou há 3 anos eu faço trabalho 

também com a educação especial. Aí tem sala de especial e aí eu faço um trabalho junto com 

os alunos de especial. Com as crianças é o aconselhamento porque eu não transformo o meu 

trabalho dentro da escola em terapia. Lá eu estou para aconselhar os pais, aconselhar os 

professores, aconselhar o coordenador, mostrar alguns caminhos direcionando o trabalho, 
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chamar os pais para conversar, chamar os professores para orientar e aí sim se desenvolve um 

trabalho.  

Primeiro, o psicólogo dentro de uma escola tem uma figura um pouco persecutória, 

eles acreditam que você vai pontuar ou apontar determinadas falhas e ficam evitando tratar 

determinados assuntos. Então, por exemplo, nessa escola, é uma escola de porte grande de 

mais de mil alunos, eu já estou lá há 3 anos, e é uma escola que eu fui convidada para prestar 

assessoria, não fui eu que ofereci o trabalho e sim vieram até mim. Porém assim, no início 

você faz o encontro de formação, a escola dá o direcionamento dos temas como se fosse um 

diagnóstico, você faz o trabalho todo voltado para aquela dificuldade mas sempre fica uma 

situação persecutória com os professores. Com os pais você marca, eu marco os horários, os 

pais vêm para o aconselhamento, você levanta o que está acontecendo com a criança, com a 

família, dá as orientações: se vai procurar um pediatra, se vai procurar um psicólogo, um fono 

e automaticamente você, em alguns pais você é vista como uma pessoa que está ali para 

ajudar a complementar e para outros pais você é vista como aquele que vai pontuar onde é que 

está errando, bem parecido com o consultório, as defesas são bem parecidas. Com o 

coordenador pedagógico toda uma defesa também, um medo bem complicado ali de você 

pegar o cargo, de você ter, entre aspas, uma postura de estar orientando, ou liderando, ou 

mandando mais que eles, é uma disputa muito grande, uma rejeição... 

Quando você trabalha diretamente com o dono, que não tem o coordenador 

intermediando, o trabalho fica difícil, porém você tem uma abertura maior porque aí você tem 

que convencer o dono da escola de determinadas situações que precisam ser melhoradas, mas 

a maioria dos casos ou a maioria das vezes você acaba sendo uma figura persecutória... é 

porque você é aquele que vai apontar... erros, possíveis erros, é a fantasia. Aí é melhor fazer a 

negação, ou camuflar ou não entrar em contato. Te dou um exemplo típico: esse ano era para 

ser feito (nessa escola que eu faço assessoria) tinha um coordenador já antigo, que desde o 

início teve uma rejeição grande ali com o meu trabalho dentro da escola, que foi de uma certa 

maneira contratada pela dona, e aí esse ano, no início do ano era para ser feito um trabalho de 

formação com os educadores. Bem, tudo feito, a gente tinha conversado “olha me dá o tema” 

e aí depois eu fui notificada numa conversa informal que esse mesmo coordenador, por 

exemplo, acabou conduzindo os professores a fazer uma reunião pedagógica sem a presença 

do psicólogo, já estando todo o medo de que o psicólogo estaria ali para avaliar o 

comportamento dos professores. Então veja, diante de um medo se criou uma fantasia e diante 

dessa fantasia uma atuação. E aí o seu trabalho fica sempre nos melindres, você tentando 
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convencer que você está ali para ajudar e não para pontuar possíveis erros, que levaria à uma 

demissão, que levaria à qualquer outra situação inadequada na visão deles. 

O que eu faço para que isso não tome uma proporção maior do que parece ser? Eu vou 

até as salas... como que eu vou? A cada quinze dias eu estou lá, nessa escola por exemplo. 

Então eu vou às salas, converso com os professores, vejo a dificuldade dos alunos, me 

proponho sempre a conversar com os pais, chamo os pais para aconselhamento.... eles não 

têm o nome deles notificado ali junto ao coordenador, sempre dando opiniões e condições 

para que eles tenham posturas mais adequadas. Então assim, hoje para quebrar essa ideia, o 

que que eu faço? Eu vou às salas. Eu vou à sala, eu estou junto, não estou mais impondo a 

minha presença nas reuniões pedagógicas, estou deixando para que essa necessidade venha 

deles, cresça junto com eles. Mas é um trabalho de formiguinha, dentro da escola o psicólogo 

não tem aquela visão de ajuda, ele tem aquela visão, ainda numa situação mística, que o 

psicólogo vai advinhar, que ele vai fazer uma leitura do comportamento e aí ele vai ser 

descoberto, e aí de uma certa maneira vai prejudicar o trabalho deles. Então é um trabalho 

difícil. Um outro exemplo na escola...o ano passado eu fiz um trabalho também na escola, 

esse já foi direcionado mesmo. Era uma avaliação com todos os professores, era uma 

conversa com todos os professores para a escola ter um perfil e automaticamente já tomar 

algumas decisões de demissão, de contratação e etc. e tal. Esse, a ideia de que o psicólogo ia 

ter uma influência na decisão do dono da escola até teve uma repercussão, porque eu estava lá 

contratada para avaliar os professores. Então é diferente. Ela precisava tomar algumas 

decisões, então precisou avaliar professor por professor, tudo em entrevistas, tudo ali junto 

com o professor, individual. E aí sim teve uma repercussão, na visão deles não muito 

favorável, por causa disso. Então hoje o meu trabalho junto às escolas como psicóloga ou 

prestadora de serviço é assim: hoje eu estou lá, eu vou para aconselhar os pais, ver as 

dificuldades da criança. Então hoje eu vou até o educador “o que que está acontecendo? Aí a 

criança X está com tal comportamento, está com essa dificuldade de aprendizagem, está 

emitindo esse tipo de relacionamento com os amigos”. Então o que que eu faço? Primeiro 

passo eu aconselho o professor em como observar a conduta e como melhorar cada situação, 

oriento o coordenador “olha fui na sala X, detectei tal problema com o educador, foi orientado 

tal situação”, aí falo para o coordenador “chame o pai, oriente o pai do que deve ser feito. Se 

não melhorar através da sua orientação, aí sim, aí você marca um horário comigo e aí nós 

vamos conversar eu, você e o pai”. Bem, se nada disso foi resolvido, quando eu vou na 

próxima visita “e aí como é que ficou o caso do aluno X?" Ah, ficou assim, eu convoquei o 
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pai e deu esse resultado". "Teve melhoras na criança? Não. Convoca o pai". O pai veio, 

começo a fazer uma avaliação, a avaliação é um pouco uma entrevista, um pouco da história 

da criança, um pouco da história da família, bem parecido com aqui, com esse momento aqui 

no consultório. E aí levantei essas questões, dou o aconselhamento para o pai: se procura uma 

psicóloga, não precisa ser especificamente no meu consultório, se procura uma fono, um 

pediatra, um neuro. E aí faço os encaminhamentos e dou um prazo para que esses pais irem 

atrás dessas dificuldades da criança. Saio do aconselhamento dos pais, notifico novamente o 

coordenador e o professor sobre o que foi orientado. Quer dizer, eu tenho que respeitar uma 

hierarquia para que eles não se sintam ali invadidos pela figura do psicólogo. Isso todas as 

vezes, todas as quartas-feiras que estou lá é o mesmo procedimento. Na sala de especial está 

sendo um trabalho bem enobrecedor, porque são crianças que de uma certa maneira estão 

tendo abertura. Tem toda uma dificuldade, tem crianças com síndrome de Down, tem crianças 

autistas, pelo menos nessa escola. Então é um trabalho tanto de orientar o professor a 

estimular essas crianças dentro das limitações dela, quanto chamar os pais. Hoje eu posso 

observar que uma rejeição muito grande vem dos pais, a maioria das histórias que eu escuto 

na escola, não é nem material de consultório, é uma rejeição muito grande das crianças 

especiais pelos próprios pais. A sociedade tem uns olhos um pouco diferentes, agora os pais 

não. É uma rejeição porque vai bater de frente com os sonhos e as expectativas do que eles 

tinham referente a um filho normal. E aí cada história, a maioria das minhas visitas, chamo os 

pais para conversar, oriento, coloco para procurar várias situações na sociedade para que essas 

crianças sejam desenvolvidas adequadamente, mas é um trabalho de formiguinha que não 

começa na sociedade, começa na família. Dentro da escola também uma mudança do 

professor, porque o professor também tem medo das crianças, não sabe como lidar. Nós temos 

nessa escola, por exemplo, dois professores de sala especial com duas salas de especial, faltou 

um, não sabe o que faz com as crianças, porque nenhum educador se sente preparado para 

ficar pelo menos um dia na sala, pelo menos dando atividade para essas crianças. Então é um 

trabalho bem complicado. Quando você chama os pais, a maioria das entrevistas dentro da 

escola são entrevistas difíceis, pesadas, doloridas, por que vai sempre ao encontro de uma 

ideia e um ideal e aí é difícil colocar assim a situação. Então assim é um trabalho... eu como 

presto assessoria para as escolas, eu vejo uma resistência muito grande, o trabalho patina no 

gelo, o professor está com vários estereótipos, e ele não consegue quebrar os estereótipos 

dele.  
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O professor é um 'coitadinho', ele é vítima da sociedade, o salário é pouco, os alunos 

não obedecem. Então você muda de escola e a queixa é a mesma. Elevira sempre uma vítima 

do que ele mesmo escolheu. É uma profissão, ele escolheu. E quando escolhemos uma 

profissão temos os percalços dessas escolhas! E eles não aceitam. É uma classe de 

profissionais muito difícil de trabalhar. 

Presto serviços para quatro escolas. Sendo que fixo, fixo mesmo, a cada quinze dias 

em uma. Essas outras três elas, assim: “Tina, eu estou com um problema com tal situação, 

vamos marcar um horário?”, aí eu vou até lá, escuto o que está acontecendo e aí dou o 

aconselhamento. Agora no mês de Julho é o momento de eu estar mais perto da escola: “Olha, 

vamos sair de férias, paro início de agosto eu quero um tema X porque os meus professores 

estão precisando disso”, aí eu monto o tema. Então na reunião pedagógica de início, o que 

acontece? Eu vou lá, dou o tema e aí eles acreditam, a dona da escola acredita que é um tema 

mágico. Então ele promove o tema e com todos os recursos audiovisuais, música...tudo o que 

você imaginar é feito. Cafezinho, brincadeiras, atividades, tudo isso eu monto. Que são os 

encontros de formação, e vou atendendo a demanda que aparece.  

O trabalho sistemático é a cada quinze dias. Então a cada quinze dias eu estou lá, a 

cada quinze dias eu desenvolvo... tem uma continuidade o trabalho. Essas outras não. Já foi 

todas elas, já foi sugerido o mesmo tipo de trabalho, todas elas se propuseram a fazer. Porque 

elas querem assim: janeiro e agosto, fazer um encontro de formação para educadores. Então 

ela percebe a dificuldade, sabe que existe a demanda, se propõe a fazer as visitas sistemáticas, 

mas quando é pra acontecer sempre “ah o mês que vem a gente começa, o mês que vem a 

gente começa”. 

A minha atuação, na prática, é dentro da problemática. Então, por exemplo, em Janeiro 

agora eu fiz um trabalho para a escola X que queria que eu falassse sobre motivação, sobre o 

papel do educador na sala de aula, porque os professores iriam iniciar o ano e precisavam 

dessa condição, desse tema a ser desenvolvido. Então foi feito todo um trabalho em cima 

disso para os professores. Uma outra escola já pediu que eu falasse sobre hiperatividade, 

falasse sobre déficit de atenção, falasse sobre dislexia... então, pegasse esses temas, de 

modinha, temas que a sociedade joga e que as pessoas abraçam a ideia para justificar a 

dificuldade do aluno. E aí eu fui falar sobre esses temas, quando...eu montei todo o trabalho, 

aí vai a teoria, vai a prática, vai um monte de coisas dentro desse tema. E num dia só, que é o 

encontro de formação, numa reunião pedagógica, você lança: abarcou a dificuldade do 

professor? Não! Mas para a escola ela trabalhou! 
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Então, percebeu a dificuldade? Percebeu. O professor tem um olho que toda criança 

que corre em sala de aula é hiperativa, não é! são doenças raras! Um disléxico é doença rara! 

Mas a criança pulou de uma carteira para outra não é falta de limite, é hiperatividade. A 

criança está com dificuldade de concentração que pode ser N coisas, pode ser uma situação 

visual, pode ser auditivo, pode um problema familiar..." tem déficit de atenção!” Então eu 

mostro: “Olha, as doenças não são desta forma, não é com essa probabilidade de casos que 

acontecem, tem um histórico, tem uma situação”: “Ah, eu pensei que era só quando a criança 

tivesse...” “Não, tem toda...”. Então hoje o que acontece, tudo o que eu não consigo... o aluno 

está com qualquer dificuldade, o que que faz? Arruma um rótulo, generaliza a situação e joga 

em cima da criança “Ah, ele não aprende porque ele é disléxico, “Ah, ele não aprende porque 

tem déficit de atenção”. Então, quer dizer, tudo você põe em grupos, a criança hoje em dia não 

pode ter dificuldades, porque aí você arruma uma doença, rotula e justifica a dificuldade que 

aquela criança tem. Hoje o professor, eu percebo que o professor está com muita dificuldade 

de renovar os seus conhecimentos, admitir que a sociedade mudou, ele quer pegar o 

conhecimento de 50 anos atrás e colocar numa sociedade pós moderna onde uma criança de 

três anos tem acesso ao computador. A de quatro já dá um olé! ela pega esse celular aqui e ela 

sabe mexer nesse celular melhor que eu. Então esse professor quer aquele aluno, isso acontece 

muito na escola particular, principalmente nessa que eu atendo sistemático, ele quer por o 

aluno um atrás do outro e que ele ensine com os métodos de 50 anos atrás, não vai acontecer. 

Hoje a criança é realmente mais agitada porque ela tem mais estímulos sociais, hoje a criança 

que vai numa escola particular infelizmente os pais têm muita dificuldade de colocar limite, 

nós estamos na época dos pais que compensam, aquele que sai para trabalhar e compensa a 

noite a ausência dele, então são crianças sem limites, em muitas partes, na maioria das vezes 

se você diagnosticar são pais ausentes que tentam suprir aquela ausência com determinada 

coisa... 

Então a maioria das crianças que vão para as escolas hoje está nesse nível mental e aí 

você pega professores que também têm dificuldade de lidar com essas questões, procuram 

aquele aluno tradicional e aí temos esse impasse. De um lado os pais que levam a criança 

dizendo que tá pagando, que tem que dar conta daquele filho que ele não dá conta, o educador 

que espera aquela criança de uma forma engessada para que ele possa ensinar, então nós 

temos esses impasses. A escola particular eu acho mais complicada ainda do que a escola do 

Estado e da prefeitura. É assim, a criança... isso eu já presenciei, a criança vai para escola e é 

assim: "filhinho, o que a professora falar para você você conta para a mamãe, a mamãe 
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resolve tudo, porque a mamãe paga..." E aí a criança já entra desde pequenininho na escola 

dizendo “Eu pago esse professor então ele tem que dar conta daquilo que eu necessito"”. 

Bem, aí eu sou apresentada como um item interessante da escola "Essa é a psicóloga que 

presta assessoria para a escola", é um benefício. Então isso, para os olhos dos pais, que são os 

clientes, quer dizer que a escola é uma ótima escola, tem uma psicóloga acompanhando. 

Estou lá com o papel de aconselhar os pais, verificar as dificuldades do aluno, dentro 

dessas dificuldades, aí ver a demanda: se é pedagógica, se é psicológica, chamar os pais para 

o aconselhamento, chamar o educador ou o professor para o aconselhamento, diagnosticar se 

a criança está com dificuldade, qual segmento tomar e orientar. Aí você vai para os 

coordenadores, você orienta os coordenadores e orienta os professores na medida do que é 

permitido pela direção da escola. 

Há controle o tempo todo. Você tem que saber a medida correta de você falar se você 

quiser continuar com o contrato na escola, sendo bem clara. Na escola do Estado e da 

prefeitura é mais complicado ainda porque você já tem um corpo docente de educadores com 

mais questões estereotipadas do que na escola particular. É o mesmo professor, ele sai da 

prefeitura, ele muda um pouco a roupagem, tira alguns itens mas o pensamento é o mesmo. Só 

que na escola particular ele é um funcionário de uma empresa privada, então o 

comportamento dele tem que ser outro. Do Estado e da prefeitura é diferenciado sim, esse 

professor fica mais colocando a culpa no sistema, mais reclamão, ele fica mais vítima de um 

contexto. Então assim, o trabalho dentro do Estado e da prefeitura é mais complicado. 

Também já fiz alguns trabalhos para ambas as instituições no mesmo modelo, reunião 

pedagógica... 

Como profissional da rede pública, a prefeitura tem uma verba que é destinada pra 

alguns encontros mais específicos, que eles podem contratar o profissional através de nota 

fiscal. Então você vai lá, você dá o seu valor, tem lá o que é aprovado, que eu não sei te falar 

qual órgão que aprova, se é só a diretoria que tem o papel de aprovar, se tem outras.... bem 

então é aprovado, eu vou lá e faço um encontro, também específico. Então eles têm, por 

exemplo, no final de janeiro, reuniões pedagógicas, uma semana de reunião pedagógica para o 

início das aulas, que é o planejamento. Em uma dessas escolas que eu já tive acesso, a mesma 

coisa, você é contratada para ir lá e dar aqueles temas específicos. Se você diagnosticar e 

provar para a diretora que é necessário diante daquela problemática, h .mais três, quatros 

encontros. Se o teu valor for de acordo com o que a prefeitura ou o Estado permite, ainda 

você consegue dar mais quatro reuniões pedagógicas, mas um trabalho de continuidade não 
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tem. A não ser que o Estado e a prefeitura abram todo um projeto, para quem já trabalhou 

sabe disso, se for aprovado, aí sim, aí você consegue ter uma atuação melhor. Fora isso é 

naquele momento específico, naquele grupo específico e aí você monta o trabalho de acordo 

com a necessidade. Então veja, o psicólogo hospitalar se ele não trabalha na escola, a maioria 

das vezes fica um trabalho engessado que você vai, dentro daquele quadradinho, atuar. Então 

pelo menos o meu trabalho como assessoria é desta forma, é direcionado para algumas 

situações, você consegue chegar até determinado contexto e se não for persecutório ou 

ameaçador você dá continuidade. Por exemplo, vou finalizar, eu montei um projeto nessa 

escola que eu presto assessoria para os alunos especiais e eu queria que os alunos especiais 

tivessem um espaço só como a APAE, fizessem cartões de natal, fizessem artesanato e 

vendessem ali na comunidade, preço baratinho, 50 centavos, 1 real, para eles verem que eles 

têm condições de viver em sociedade e ter uma atuação.  

Foi engavetado. Foi engavetado porque ia mexer com verba da escola, com o bolso 

dos pais, com espaço realmente direcionado para eles, então veja bem, não é tão simples 

assim. Era a probabilidade, a possibilidade de essas crianças terem uma atuação sim e serem 

considerados cidadãos dentro de um contexto. O que interessou foram os gastos que iriam ser 

feitos e como iriam ser feitos esses gastos "Ah vai ter gasto, então não". Então os projetos 

páram exatamente aí: o quanto que você gasta e quanto que você tem de lucro. 

As minhas escolhas são voltadas sempre para psicóloga clínica. Assessoria foi um 

gancho, uma vertente que eu encontrei para atuar além do consultório, psicóloga escolar. 

Agora veja bem, acho que o trabalho poderia ser melhor sim se não tivesse toda uma visão, 

talvez contaminada, por alguns contextos sociais da figura do psicólogo. O trabalho seria 

muito interessante, nós temos famílias precisando disso, seria muito interessante se o 

psicólogo realmente tivesse essa atuação junto às famílias, junto aos professores, tivesse esse 

espaço claro dentro da escola, aí sim nós teríamos um trabalho bem interessante, um trabalho 

de base. E isso eu falo direto para as pessoas que eu tenho contato, tanto vinculados à rede do 

Estado e da prefeitura, o problema está na base, está nas famílias. Hoje se perderam muito os 

valores, os valores estão confusos, então hoje a criança é criada de uma forma confusa, sem 

limites e sem condição de postura. Então isso: a criança vai para a escola e tem toda uma 

dificuldade, que junta às dificuldades da escola... essa sociedade confusa que nós vivemos 

hoje em dia... Nesses dez anos que eu estou com a escola, dá mais de dez anos, dá quase doze 

anos, que eu estou junto com as escolas, o que eu percebo? Você é cliente, você manda. Só 

em casos extremos, extremos é que você consegue fazer a escola ter uma postura diante dos 
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pais. Em casos extremos, então, não tem mais como disfarçar. Aí eles tomam uma postura dos 

pais procurarem uma outra escola, retirar a criança. Vou te dar um exemplo: eu atendi um 

caso, no ano passado, a escola me encaminhou e aí o menino muito agressivo, agitado, um 

menino com distúrbio de conduta bem complicado, filho de policial, a mãe é professora, 

enfim. A criança pegou uma arma, apontou para a empregada a arma do pai, na escola ele 

agredia todo mundo, inclusive a diretora da escola, colocava objetos estranhos na bolsa da 

diretora. Tinha um acesso na escola porque ninguém continha ele e mandaram para cá para 

ver se renovava a matrícula da criança e aí eu fiz a avaliação da criança, porque na verdade a 

escola queria um aval. Qual que era a ideia da escola? “eu mando para a psicóloga, a 

psicóloga avalia, se ela falar que eu devo continuar com a criança, aí tudo bem”, eu tenho a 

quem, um bode expiatório. Quando eu terminei o diagnóstico dessa criança, liguei para a 

escola e falei "olha, a criança realmente precisa de um psiquiatra, muito difícil, os pais 

precisam de um limite, todo um trabalho, aí fica a seu critério". Fazer a matrícula significaria 

continuar com o problema: "ou vocês convidam a criança a ter um outro espaço numa outra 

escola que tenha condições de abortar as dificuldades da criança". Aí sim eles se sentiram 

fortalecidos para sugerir aos pais que procurassem uma outra escola. Então veja, até mesmo 

numa criança que está acabando com toda uma situação ali de conduta e postura escolar, eles 

precisaram que o psicólogo fizesse uma avaliação e certificasse que eles estavam certos. 

Então é complicado hoje em dia, muito complicado. Ela fica a mercê do cliente, a mercê de 

uma situação e o psicólogo fica preso nas condutas da escola, na filosofia da escola. Eu, como 

prestadora de serviço, tenho que observar o que? Bem, “essa escola, qual é a filosofia dela de 

trabalho? É essa? ah, então eu posso ir por esse caminho!” “ah! eu tenho uma abertura? Eu 

tenho condições de dar essas orientações? Tenho”, se eu não tenho hoje eu dou uma 

orientação para um educador eu corro o risco de daqui a quinze dias “Ah! a dona da escola 

mudou tudinho”, você não tem poder nenhum... então você é um terceirizado, você batalha 

para seguir mais ou menos as condutas, você pode pontuar, você pode até dar ideias, mas você 

não pode executar e nem exigir que executem. Então o trabalho, se ele é funcionário ele 

também vai seguir algumas regras de conduta e vai seguir a filosofia da escola, não tem jeito. 

Hoje em dia a escola particular é uma empresa privada, ponto. 

É possível trabalhar mais com a faixa de idade desde a educação infantil, de três anos 

em diante, aí ainda dá para trabalhar até o final do fundamental 1. Já no colégio fica difícil. 

Até oitava série,12 anos, 11/12 anos, porque depois já é colégio. Então essa faixa é a que dá 

mais para você trabalhar, que você consegue chamar os pais, que você consegue fazer 
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mudança. Os adolescentes, pré-adolescentes do colegial, 1°, 2° e 3° colegial é o mais 

complicado, tanto para escola em nível de comportamento como para um profissional como 

eu. Aí o meu espaço é mais reduzido ainda, porque os pais pouco participam, o adolescente 

acaba extrapolando os limites dele, a escola se vê refém da maioria dos adolescentes porque 

qualquer coisa, muda de escola e ninguém quer perder cliente, ninguém quer perder aquele 

aluno, concorrência entre as escolas é grande. E tem uma coisa que eu quero finalizar: uma 

coisa que eu acho inadequada, que eu não tenho como atuar dentro da escola é colocar uma 

criança de 4 anos sendo alfabetizada, eu acho um crime. Infelizmente a sociedade colocou 

algum tipo de evolução, que eu questiono. Então você vê uma criança que não sabe nem 

expressar direito as necessidades básicas dela já sendo alfabetizada, isso entra na vaidade dos 

pais os pais acham interessante a criança de 4/5 anos já alfabetizada, que sabe ler e escrever. 

Para mim a criança tem que começar a ser alfabetizada com um profissional acima de 6 anos e 

meio, 7 anos, que é quando a mente já tem uma maturidade para receber novos 

conhecimentos. De zero a 6/7 anos (não gosto de rotular idade), a criança tem que brincar, ter 

as experiências e através das experiências desenvolver o seu mundo psíquico. 

Aí a escola se torna competitiva com outras escolas pelo grau de dificuldade que 

apresenta paras as crianças, então crianças de 4/5 anos já estão sendo alfabetizadas com aulas 

de inglês, espanhol, informática e todas as disciplinas, e isso é um assassinato para a mente da 

criança.  

É só competição. Os pais competem, isso entra na mente dos pais como uma questão 

“meu filho é muito inteligente”, isso é uma questão de valorização e uma vaidade. Então isso, 

infelizmente, em todas as escolas que eu passo é comum, acontece e, como psicóloga, eu 

penso que é um assassinato à mente da criança. Aí essa criança que não consegue nem 

carregar o peso da bola tem que carregar o peso da mochila, dos cadernos, das apostilas, das 

notas. Eu não entendo até que ponto as pessoas por vaidades... porque isso tudo começou com 

história da prefeitura porque tinha que economizar dinheiro, o aluno tinha que sair mais 

rápido da escola, então começa a alfabetizar mais rápido. 

E na escola particular é pior, pior que do Estado e da prefeitura, porque aí sim é uma 

competição da quantidade de conteúdo que é colocado para aquela criança. E aí os pais 

entram naquela loucura, competem entre eles e se a criança com 6 anos não estiver 

alfabetizada, não, 5 anos, 6 já está velha, aí a criança está com dificuldade de aprendizagem, o 

educador entra naquela cobrança dos pais e a situação que já estava ruim fica pior. Então 

quantas vezes eu recebo crianças aqui de 5 anos e meio, 6 anos que tem dificuldade de 



203 

 

 

aprendizagem...a criança está em desenvolvimento; “não, meu filho não está aprendendo, não 

sabe ler e escrever” e vem com o encaminhamento da escola. Assim como eu chego lá a cada 

quinze dias, nessa escola que eu faço um trabalho sistemático, “Tina, a criança na educação 

infantil não está aprendendo”, você dá um pulinho lá, aí eu olho para a criança, pego o 

material da criança “o que que está acontecendo?” “ai, Tina, ele não está conseguindo...” 

“quantos anos tem a criança?” “5 anos”, mas gente, agora que ele tá vendo o que é um 

caderno, ele está num momento dele, está na fase dele! 

É isso...! 
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O que é ser psicóloga escolar? 

 

Bom, acho que nós temos uma discussão que eu tenho acompanhado não super 

profundamente, mas a discussão entre o psicólogo educacional e o psicólogo escolar , não sei 

como você faz essa diferença... se você me perguntar o que eu sou, eu sou uma psicóloga 

educacional. O que que eu estou chamando e por que que eu faço a diferença? E faço na 

minha cabeça; eu sei que a ABEP tem uma discussão sobre isso, mas eu não tenho nenhuma 

profundidade. Eu faço uma diferença que é muito mais como eu explico ou justifico a minha 

ação na escola diferente ou com características diferentes. Acho que o psicólogo escolar está 

muito mais atento a questões da relação do aluno no processo de aprendizagem. Então ele está 

atento à esta questão e acho que a atuação.do psicólogo educacional, é mais ampla do que 

essa; ela não se atém só na relação do aluno no processo de aprendizagem. Por que eu entendo 

desse jeito e me caracterizo como psicóloga educacional? Eu acho que o trabalho que faço no 

colégio que é a única experiência que eu tenho de escola como profissional (depois eu vou 
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contar outras coisas e eu acho que vai dando para entender melhor), eu acho que o psicólogo 

educacional tem uma atuação na escola e ele tem uma atuação que é uma educação... sim, ... a 

gente tem um pouco de... muitos receios, eu diria políticos e ideológicos de falar que o nosso 

'cliente' é o aluno -.não cliente no sentido da psicologia, mas o alvo do psicólogo educacional 

é o aluno. É nesse sentido que eu estou chamando de cliente. Agora, é o aluno nas suas 

diferentes facetas, tanto do ponto de vista do processo de aprendizagem, quanto do ponto de 

vista das interferências que ele sofre nesse processo de aprendizagem e aí eu estou chamando 

de interferências, ou aquilo que interfere no processo de ser aluno, a questão da família, a 

questão do professor. 

Eu tenho uma visão de psicologia de que você vai trabalhar com o aluno a importância 

do aluno nessa faixa etária; e estar nessa instituição é poder interferir nesse processo de 

subjetivação e desenvolvimento do ser histórico, social etc. etc...  

Então, dentro desta visão, (eu não sei se eu desenvolvi, mas...) passei a pensar nisso a 

partir da minha experiência no colégio e a gente foi construindo (estou há muuuitos anos lá) 

foi construindo um jeito dos psicólogos trabalharem. Hoje, o colégio tem um orientador 

educacional para cada série, e da 5ª série do ensino fundamental, até o ensino médio são todos 

psicólogos. E isso significa que é uma visão, do meu ponto de vista: por que não pedagogos? 

Os orientadores educacionais da pré-escola e do fundamental I são pedagogos. E não me 

pergunte se foi por acaso, se foi uma decisão que foi construída deste jeito, mas eles são 

pedagogos. E a partir da 5º série eles são todos psicólogos. Porque a gente trabalha com o 

aluno e não é só no processo de aprendizagem, mas com o aluno na sua relação com a família 

e com os professores. Com os professores é no processo do aprender, na integração das 

disciplinas, na construção de projetos coletivos, que fazem parte da série. Com a família é na 

possibilidade de entender o processo de aprendizagem - sim, visa sempre o processo de 

aprendizagem, mas as interferências... então a gente acaba, na nossa atividade, a gente acaba 

atendendo famílias, tanto que os alunos tem dificuldades de aprendizagem, como quando tem 

outras questões individuais que interferem nesse processo do ser aluno. E com o aluno a gente 

faz um trabalho muito mais de orientação, (e eu estou falando de ensino médio) de tentar 

trabalhar com esse aluno nas dificuldades que ele tem, propondo caminhos e propondo formas 

para ele ir sanando essas dificuldades. Como a gente faz? No colégio um trabalho, que a meu 

ver é o que eu mais gosto (risos) que é um trabalho, eu diria, de trabalhar o sujeito na sua 

formação. Acho que a professora de filosofia e eu nos demos super bem no trabalho que a 

gente fez junto durante dois anos, por quê? Porque a gente tinha muitos temas comuns, onde 
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ela falava do ponto de vista da filosofia e eu puxava para questão da psicologia. Eu nunca dei 

aula da psicologia. Eu dou aula de orientação educacional. Então discutíamos coisas comuns, 

filmes comuns, por exemplo, ela puxando pelo veio da filosofia, filosófico, então, teorizando 

em cima, por exemplo, e eu, trabalhando com o processo de subjetivação desse aluno. Então, 

na medida em que ele está discutindo a questão da consciência, o que que é ser consciente 

para ele? O que que é se tornar consciente? O que que é ser autônomo? O que que é ser livre? 

Então, ela fazia uma discussão de liberdade e eu fazia uma discussão: “para você, o que é ser 

livre?”. Então, é bem esse sentido que eu entendo do trabalho, que foi se caracterizando, esse 

trabalho, na minha experiência no colégio e a gente foi construindo junto com as psicólogas 

que estão lá. Então, no ensino médio a gente tem um projeto (tem um outro projeto que é do 

colégio inteiro). Mas a gente tem aqui quatro projetos básicos. Um primeiro projeto, que é a 

integração e a introdução do aluno no ensino médio. Depois, temos um projeto de 

sexualidade, um projeto de prevenção ao uso indevido de drogas e um projeto de orientação 

profissional. E a gente vai, ao longo do três anos, trabalhando essas quatro temáticas 

(podemos fazer teoricamente, espiral que vai crescendo etc. etc.), mas essas quatro temáticas 

fazem parte do projeto do ensino médio. Esses temas (a não ser a orientação profissional, que 

é só do ensino médio) também fazem parte do trabalho das orientadoras educacionais desde a 

pré-escola. Então a gente tem reuniões uma vez por mês de todos os orientadores 

educacionais da escola, nessas reuniões desenvolvemos o Projeto de Sexualidade que vai da 

pré- escola ao ensino médio assumindo características diferentes de acordo com a realidade e 

a pertinência da faixa etária, por exemplo métodos anticoncepcionais é um assunto que 

discutimos com alunos da oitava série. Eu, no primeiro ano, vou discutir, por exemplo, na 

questão da sexualidade, balada, ‘ficar-não ficar’, a síndrome do dia seguinte (risos), DST, 

aborto, homossexualidade... Que são temáticas que puxam para o ensino médio,na ideia de 

formar esse sujeito enquanto um ser que aprende química e física e português no ensino 

médio e aprende a se conhecer como sujeito – a questão do autoconhecimento é um aspecto 

essencial do trabalho da Orientadora educacional. Ele aprende também a pensar sobre ele. E a 

construir projetos. Depois, por exemplo, drogas, eles têm uma discussão sobre drogas lá desde 

o começo, porque a gente discute a questão da dependência, porque a gente acha que a 

dependência, por exemplo, faz parte do projeto de drogas, desde a dependência do amigo – lá 

da pré-escola -, a dependência da família, dos pais, do irmão, do celular (risos), da internet. 

Até chegar à questão das dependências das drogas. Então a gente vai num crescente. E o 

projeto de orientação profissional, ele se atém mais a 2º e 3º ano. A gente, no ensino médio, o 
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1º ano tem uma aula de orientação por semana. Então, toda semana eu entro nas 6 classes para 

desenvolver um trabalho em que se discutem filmes, pensam em questões, propõem-se 

debates ... eles discutiram uma questão, por exemplo, em filosofia, eu puxo para eles 

discutirem na relação deles com o outro, como é que isso acontece... De um jeito mais.... A 

ideia é que eles internalizem essas questões como parte deles, eles não estão discutindo uma 

coisa tão teórica, só; eles então discutindo uma questão teórica e uma questão que faz parte da 

vida deles. Com tudo isso eu acho que o psicólogo, na escola, tem muito mais -.acho que a 

grande questão – e acho que a formação que a gente têm nos permite fazer esse debate para a 

construção da autonomia, para a construção da liberdade, para a construção dessa consciência 

individual do nosso aluno, é essa a grande lógica do nosso trabalho. A questão da autonomia, 

a mesma coisa .E nessas reuniões de todos os orientadores, a gente tem, além desses grandes 

projetos, a gente tem temas, por exemplo, autonomia; por exemplo, a liberdade: o que que é 

autonomia na pré- escola, o que é autonomia na 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e até o colegial. E a gente foi 

caracterizando para poder falar com os pais, o que significa falar com os pais? O que você 

fala com os pais? O que que faz parte da sua relação com os pais, sua escola, com os pais na 

pré-escola e no ensino médio? e com os professores a mesma coisa. A gente, no ensino médio, 

tem uma, eu diria que pouca. A gente não tem uma... discussão, uma análise e uma 

preocupação, o nosso foco central não é a aprendizagem acadêmica, que eu tô chamando, 

assim: o que está difícil de aprender? O que está difícil? Lógico, tem um aluno que tem uma 

dificuldade onde está a dificuldade? Por que da dificuldade, o que que ele não sabe fazer, se 

vai para o atendimento ou não vai para o atendimento... A gente..., eu procuro, por exemplo, 

com ele, ver o que ele já fez, como ele faz, como que ele pode alterar o seu jeito de trabalho 

para dar conta daquele conteúdo, daquele estudo que ele tem que fazer. Então, é nesse sentido. 

No trabalho com os professores eles me dão dicas de como fazer esse trabalho, quais são os 

diagnósticos que eles fazem para que eu possa trabalhar e eu dou os retornos necessários. 

Desde: “olha, esse aluno está num momento difícil, pega leve, vamos com calma, vamos dar 

mais possibilidades, etc., etc.”, então vamos trabalhando nesse sentido. Então acho que a 

inserção que a gente tem dentro da escola, que eu tenho especialmente dentro da escola, é 

uma inserção... o foco nosso é o aluno e as diferentes categorias que interferem no seu “ser 

sujeito de”. Então é isso que eu entendo do psicólogo educacional, que é diferente, talvez, por 

pré-conceito meu do que se chama muitas vezes do psicólogo escolar que tem o foco central 

do psicólogo escolar, pelo menos naquele documento que eu li da ABEP há pouco tempo vi e 

fiquei até meio pensativa, tem uma veia muito no processo de aprendizagem, detectar 
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problemas no processo de aprendizagem. Isso eu acho que é um problema, eu não sei qual é 

sua posição, mas isso eu acho que é um problema, por que que é um problema? Porque na 

hora que você define o psicólogo escolar com o foco central da atuação no processo de 

aprendizagem, você está fazendo exatamente o contrário do que a gente quer na psicologia da 

universidade. Quando a gente discute na psicologia da universidade a gente quer... a gente 

acha que a atuação do psicólogo escolar não é trabalhar com o aluno com dificuldade de 

aprendizagem. Por que daí você vai para a escola, a primeira coisa, a demanda da escola é: 

“não, eu tenho aqui 10 alunos que não aprendem nada, então assim: o psicólogo vai tomar 

conta deles” não, não é isso. O psicólogo pode observar, entender porque eles não dão conta, 

qual é a relação deles com esses 10 alunos, com a classe, com a professora, com eles 

mesmos... tem um monte de coisa a ser feita mas não é tirar esses 10 alunos, ou ficar fazendo 

psicodiagnóstico. Na crítica que a própria faculdade de psicologia faz, não sei se todas as 

faculdades, mas algumas fazem, alguns psicólogos que trabalham em escola, de que a gente 

tem que sair desse lugar de ser um profissional que vai lidar com dificuldade de 

aprendizagem, não é esse o foco central. Eu, por exemplo, fico longe disso. Nem vou chamar 

de bom senso psicológico, de senso comum; há coisas necessárias ao nosso trabalho que é 

procurar entender dificuldades do jovem no seu cotidiano na escola: "Bom, como é que você 

estuda? Escutando música, no computador, com o telefone ao lado? Vamos analisar como 

você está fazendo para pensar uma melhor forma de trabalho. Como é que você aprende? Por 

que é que você precisa de concentração?" Então são coisas que a gente vai fazendo no 

trabalho que não é fazer um diagnóstico de dificuldade de aprendizagem, é trabalhar com 

aquele sujeito que tem na nossa frente, muito mais no sentido dele se perceber como sujeito 

desse processo de aprendizagem. Entendo que o trabalho que eu faço no colégio é um 

trabalho muito mais coletivo do que individual e acho que, eu vejo que a atuação do psicólogo 

na escola tem que ser por essa via. Ele não pode, não deve, discordo que ele tenha uma 

salinha onde ele vai chamar aluno por aluno para fazer diagnóstico pedagógico ou 

psicodiagnóstico terapêutico, psicológico. Não é nenhuma dessas duas coisas. Algumas vezes 

até a gente já discutiu, que a gente brinca: vamos fazer o pré-psicodiagnóstico. Você percebe 

que o aluno está tendo dificuldade de aprendizagem, está irriquieto na classe, não está 

aprendendo, não está bem, então os professores vão dando dicas, você vai percebendo. Bom, 

vamos conversar porque alguma coisa não está legal, está fora do grupo, se isola, etc., etc., 

então, alguma coisa está um pouco... quando eu chamo de pré-psicodiagnóstico - não é que a 

gente faz nenhum psicodiagnóstico - a gente vai, ao observar e ouvir esse aluno, e conversar 
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com os professores, vai perceber como é a inserção dele no grupo, na instituição e como ele 

está nessa situação e analisar um pouco o histórico o que aconteceu na vida dele, os relatórios 

que vem anteriores, a fala da família, para poder fazer o encaminhamento e até, muitas vezes, 

o encaminhamento para um trabalho terapêutico ou um trabalho psicopedagógico. Mas eu 

acho que na escola o nosso trabalho é - vou dizer assim - essencialmente coletivo e a 

percepção de questões individuais que afetam. Eu tenho um parênteses para fazer, acho que o 

colégio é uma escola privilegiada em muitos sentidos, a gente trabalha com uma elite 

financeira, intelectual e também só chegam alunos, chegam mais alunos, principalmente, já 

muito capacitados. Quando eu digo capacitados é com habilidades básicas, aqueles que não 

têm... já... estão fora de antemão. Então acho que essa é que é a questão. 

Acho que uma coisa que me preocupa, que me chama atenção, outro dia uma menina 

veio me dizer que queria muito trabalhar em escola, o que que ela precisava fazer. E aí eu 

comecei a conversar com ela, que eu acho que é um pouco como eu vejo a preparação desse 

profissional, de um psicólogo para trabalhar na escola. Primeiro que precisa ser um 'cara 

antenado', com o mundo, com as coisas, com a realidade, tem que ler jornal, tem que saber o 

que acontece no mundo, tem que estar antenado com essa faixa etária que ele está 

trabalhando, tem que ir ao cinema, tem que ir ao teatro, não precisa ter facebook, faço uma 

outra defesa (risos). Mas precisa saber o que é o facebook e como é usado, não ter facebook é 

uma outra questão, (aí é uma brincadeira, mas até a gente pode discutir). Mas ele primeiro 

precisa ter isso, segundo, ele precisa saber que sujeito ele quer formar, "qual é a minha 

concepção (um pouco pretencioso) mas, concepção de homem e de mundo?" e eu preciso 

trabalhar num lugar, eu preciso tentar me inserir num lugar que consiga realizar um trabalho 

que me dê possibilidades de agir dentro dessa concepção de homem e de mundo. Lógico, 

muitas vezes não é o ideal mas é trabalhar nessa direção. Se eu vou trabalhar em uma escola 

que a única coisa que quer fazer é formar alunos para o vestibular, eu não vou conseguir 

realizar o meu trabalho. Então estou fora. Agora é possível, mesmo nessa escola, fazer um 

trabalho interessante? É. Vai ter muito mais dificuldade, às vezes tem que começar no 

individual para ir expandindo para o coletivo, mas é muito mais custoso. É muito fácil muitas 

vezes eu dizer assim "bom, eu consigo fazer um trabalho coletivo. Ah que legal, e que horas? 

Ah eu tenho uma aula por semana de 75 minutos, eu tenho um planejamento, um projeto, o 

aluno tem nota, tem que vir à aula", lógico que a instituição em que eu trabalho me facilita 

muito esse discurso que eu estou fazendo. Mas eu acho que... e a gente começou esse 

projeto...quando eu entrei no colégio só tinha uma orientadora no ensino médio para as.3 
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séries, eu fui a segunda, que era meio assistente, comecei, daí comecei, entre aspas, cavar um 

espaço com a discussão sobre orientação profissional, então a gente... faz 20 anos! Então 

fomos - não fui eu - mas fomos, com o super apoio da direção, acreditando nesta visão, e a 

gente foi construindo junto, acreditando nessa visão, a gente foi construindo um lugar para o 

psicólogo educacional, que acho que não é comum. Agora, acho que cada vez mais eu vejo 

que as escolas têm psicólogos e têm psicólogos chamados psicólogos educacionais ou 

orientadores educacionais, acho que aí a nomenclatura, acho que é muito mais uma questão 

trabalhista, do meu ponto de vista. E a gente precisa formar esse profissional, a gente como 

instituição precisa formar esse profissional porque ele não está formado. E não é assim: "ah! 

daqui saem 20 alunos que vão ser... ", não vão. A gente precisa... é uma tarefa árdua, mesmo 

porque como eu dou aula de... eu faço supervisão de estágio em orientação profissional, eu 

pergunto no primeiro dia de aula para os alunos porque que eles escolheram fazer estágio e 

orientação profissional. Ah porque, "por eliminação, por horário, porque a minha amiga falou 

que era legal, mas eu não quero trabalhar em escola". E no último dia é impressionante, são 8 

só, 8 ou 9, semestre passado eu tive 9. Dos 9, eu diria que 3 ou 4 falaram assim: "eu nunca 

tinha pensado que eu poderia trabalhar em escola", e eles desenvolveram o que na escola? 

Eles desenvolveram um projeto de orientação profissional com começo, meio e fim. Então o 

que eu vejo é que eles acham que eles vão para a escola para ficar atendendo, nem é, eu não 

sei qual é a fantasia que eles têm. Eles têm mil fantasias, e não sei se eles irão ou não 

trabalhar em escola, mas eles saem desse núcleo, desse estágio, dizendo: "eu nunca tinha 

pensado que eu poderia vir a trabalhar em escola" e eu mostro para eles que esse jeito de 

trabalhar em orientação profissional (lógico, tem técnicas específicas), mas eles podem 

estender para qualquer tema. Porque a questão não é você dar aula de psicologia, a questão é 

você usar do seu cabedal teórico para propiciar uma discussão, uma análise, uma 

possibilidade de esse sujeito crescer, crescer da forma como a gente entende, autônomo, livre, 

consciente, etc., etc. 

Então, agora, eu entendo que... até a gente conversou um pouquinho, não deu muito 

tempo, quando eu vi esse documento da ABEP, achei meio esquisito, a M. que é da ABEP 

está aqui na universidade, daqui a pouco eu tenho uma reunião com ela, quero entender... 

porque na prática, mesmo aqui na psicologia, no núcleo de educação, há diferentes visões, do 

que é. A gente tem melhorado, quando eu chamo melhorado é assim: eu tenho trazido um 

pouco a minha experiência, então os professores que dão aula no núcleo de educação tem 

percebido que eles têm que discutir temas e eu tenho ajudado. (ajudado...!) Então, sei lá, "ah, 
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precisa discutir bullying. Então como vamos discutir bullying? Gente, eu tenho discutido 

bullying assim, e está muito legal, tal, tal. Ah, então que filme que é? Como você fez? Eu 

pego a cartilha do bullying, faço tais perguntas". Eles não precisam ter a cartilha do bullying, 

eu fiz essa atividade e ficou bem legal, eu propus todas as perguntas, você já viu essa cartilha 

do bullying, do ministério? O que eu fiz foi o seguinte, eu selecionei, das 18 perguntas eu 

selecionei 10 e dei uma para cada grupo responder, como que eles pensam aquela questão, 

eles fizeram a cartilha. Depois que eles assistiram um filme, depois que eles fizeram a 

discussão, depois que eles pensaram se na classe tem bullying, se na escola tem bullying, se 

eles fazem bullying ou não fazem bullying. Ninguém precisa dizer nada, é uma reflexão 

individual, pensa. Eu faço muito isso, eu faço uma atividade individual que é de reflexão, por 

exemplo, e aí proponho para o grupo uma continuidade daquela discussão sem ninguém 

mostrar o papel que fez individualmente, que é a possibilidade deles se transformarem, e é 

muito interessante. Você percebe como o aluno vai mudando a fala, o discurso. 

Agora, Liliana, eu vejo que tem todo um trabalho que você tem que fazer junto com os 

professores, que não é fácil, na questão dos pré-conceitos, na questão do que que é ser bom 

aluno, o que não é, tem aí todo um... avaliação de professores, os alunos fazem avaliação de 

professor, então a gente prepara com os professores a avaliação, prepara com os alunos a 

avaliação, fala que está avaliando, mas avaliar não é falar mal do professor, é sugerir coisas 

para ele ser do jeito que nós gostaríamos que ele fosse. Então a gente vai trabalhando todas 

essas coisas e você vai me perguntar: "mas para que que você discute tudo isso com o aluno?" 

porque na hora que ele tem que se avaliar, na hora que ele tem que avaliar o professor e 

pensar porque que aquele professor dá aula daquele jeito, como ele deveria fazer, ele está 

crescendo, ele está ampliando a sua forma de análise do mundo e é isso que me interessa 

como profissional psicóloga. Então eu vejo que são essas questões que vão levar a gente a ter 

uma inserção de psicólogo na instituição. E esse trabalho que eu faço no modelo que eu estou 

dizendo, entre aspas, na forma, pode ser feito na prisão, no abrigo, não sei onde, em qualquer 

lugar, é a lógica do trabalho, é o jeito e não é meu jeito, lógico, eu fui aprendendo, fui 

discutindo, mas se você faz um trabalho numa prisão, por exemplo, e depende do foco que 

você tem, você pode fazer exatamente isso que eu estou fazendo com os meus alunos, na 

mesma lógica, dependendo do objetivo que você tem, com um objetivo claro daquilo que 

você tem e é isso que vai te nortear.  

Às vezes eu acho que a gente fica... a universidade sai um pouco desse lugar, às vezes 

entra um pouco. Então quando me perguntam "faço o que?" eu falo "vá fazer um curso bom", 
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isto é, que participe, leia, discuta o quanto você puder, faça estágios que você puder, amplie e 

vai aprender também a viver o mundo". Isso precisa...eu não sei se a gente forma psicólogos 

educacionais, a gente forma psicólogos que vão... eu nunca atuei na clínica, nem era o meu 

objetivo, quando entrei na faculdade não queria atuar em clínica, uma das poucas, mas nunca 

pretendi. Mas eu acho que é o mesmo trabalho que você realiza na clínica, com características 

diferentes sim, porque você não tem um sujeito na sua frente que tem uma questão focada, 

etc, ou não focada. Agora a forma de trabalhar, o jeito de trabalhar, a lógica do trabalho, o que 

era legal, por exemplo, quando eu fazia parcerias com a R., professora de filosofia, era bom 

porque ela teorizava e eu individualizava. Apesar que eu tenho toda uma visão de psicologia 

sócio histórica, na combinação que eu fazia com ela, ela teorizava filosoficamente e eu 

subjetivava, então era muito interessante porque a gente conseguia parcerias legais. Assistia o 

mesmo filme, analisava o filme "e isso do que fala? O que é isso? Por que pensou daquele 

jeito?" E isso, quando você tem essa parceria é bom porque não dá para fazer...eu não vou 

entrar numa teorização porque não cabe, eu acho, porque daí você tem que falar de que teoria, 

de que lugar você está falando e aí não é isso...uma decisão. Há alguns outros psicólogos, no 

próprio colégio, que dão textos teóricos, eu não dou, de psicólogo principalmente. Se dou 

alguma coisa é de algum filósofo. Um texto por exemplo, que eu acabei de dar, é um texto 

que trata do que é participar de um grupo, do que é pertencer a um grupo, texto que não é de 

psicólogo que vai entrar numa teoria do seio bom, seio ruim, não! Porque não é isso que esse 

aluno precisa. Essa é a minha visão também quando a gente vai da faculdade de psicologia, 

dar aula em outros cursos, eu dei aula na secretária bilíngue, dei aula na contabilidade, e dava 

coisas, não de contabilidade, mas por exemplo, discuti um livro lá sobre o Bradesco com o 

pessoal da contabilidade. O que eu estava levando? Porque queria discutir a questão da 

instituição e aí a visão da psicologia sobre as relações institucionais, etc. O que eu discuti na 

secretária bilíngue, passei lá aquele filme da secretária, nossa! Acho que foi um dos cursos 

mais desafiadores que eu dei, porque fui discutindo o papel da secretária e a análise 

psicológica possível, etc. Que é um pouco essa experiência de visão que eu levo para a minha 

atuação na escola, que acho que é essa. Agora isso não significa que eu não tenha que saber 

um pouco de processos de aprendizagem, que eu tenha que entender, que... agora eu não 

posso entender de química, física e matemática, não cabe no ensino médio de jeito nenhum eu 

trabalhar com as questões básicas, porque aquele aluno tem dificuldade em tais disciplinas, o 

outro tem em outra, o que significa isso, a forma de estudar. Então essas questões, eu vou 

chamar de mais gerais, não sei nem se poderiam ser chamadas assim. 
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O que é ser psicólogo escolar? 

Primeiro vou fazer uma ressalva de que eu sou psicólogo escolar há muito pouco 

tempo, entrei na área da psicologia escolar há apenas três meses. Trabalho em um setor 

público, entrei em um município em que não havia psicólogo no setor, na educação, e também 

não havia um projeto para a psicologia escolar no município. Então eu entrei em um serviço 

que também não tinha uma função específica, uma atribuição específica para psicólogo. 

Assim que eu entrei, um mês depois entrou uma colega e nós estamos tentando construir um 

trabalho, então vou falar da minha perspectiva, vou falar um pouco do trabalho que a gente 

tem feito e do trabalho que a gente almeja ainda fazer. Nós entramos num serviço que é uma 

equipe de serviço social, são assistentes sociais que fazem atuação para todas as escolas do 

município e... nós entramos como uma espécie de suporte, de suporte técnico da área da 

psicologia, para que esses profissionais estejam mais bem amparados para desenvolver seu 

trabalho. O curioso, e acho que mais ligado à sua pesquisa talvez, é que nós começamos a 

identificar, acompanhando o trabalho desses profissionais, algumas demandas que passam 
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despercebidas por profissionais de outras áreas, e que são, talvez, mais específicas do nosso 

campo da Psicologia, especificamente da Psicologia escolar. Então, por exemplo, para eu citar 

no caso específico dessa equipe, do município onde eu trabalho, o tipo de trabalho que é feito: 

são atendidos muitos casos de violência, de abuso ou suspeita de abuso sexual, de maus tratos. 

E o que ocorre também é uma grande quantidade de casos, que são de dificuldades de 

aprendizagem, então, isso também é uma demanda que chega para essa equipe. Eu acho que 

mais especificamente, se a gente for pensar nos casos de dificuldade de aprendizagem, essa 

equipe tem trabalhado da seguinte forma: solicita um relatório da escola, esse relatório chega 

até essa equipe, e essa equipe toma algumas medidas para investigar e para apurar e para ver 

as condições do aluno em relação à dificuldade de aprendizagem, qual é o procedimento que 

eles geralmente adotam. Parece um pouco pesado, eu falar assim, mas se eu for dizer 

diretamente, é assim: é responsabilizar a família, mas não no sentido de responsabilizar, mas 

no sentido de culpabilizar, mesmo, a família. Essa é uma coisa que nós notamos, e que nós já 

-.eu e a minha colega, a psicóloga - percebemos que é um entrave, que é uma dificuldade da 

equipe de trabalhar e a gente vem tentando trabalhar isso, vem tentando mudar isso. Por 

exemplo, é feita uma visita domiciliar, são levantadas as condições de moradia, de convívio, 

de relações das famílias e são feitos encaminhamentos para a rede municipal de assistência, 

seja de assistência social, seja de saúde, ou algumas ONGs, ou entidades também conveniadas 

ao município que possam prestar algum tipo de serviço de auxílio (nada contra essa forma de 

atuação) o problema é a limitação dessa forma de atuação. Geralmente o que ocorre: -.nós 

temos percebido isso nesses poucos meses que estamos lá - o relatório que vem das escolas, 

nós fazemos uma breve análise de discurso desses relatórios, que vem com um pedido 

implícito para essa equipe de “resolvam o problema por nós” a escola pede resolvam o 

problema por nós, o problema não é nosso, o problema deve ser da família. Essa equipe 

compra, vamos dizer assim, aceita essa demanda implícita e faz aquilo que é solicitado. Falta 

- e aí nós percebemos isso claramente - a perspectiva.de que o problema de aprendizagem, a 

dificuldade de aprendizagem é uma questão da escola, é uma questão pedagógica e que é 

necessária uma intervenção nas escolas, com as equipes das escolas, com professores, com 

diretores, primeiro até para entender essa questão que é uma questão social, de uma 

perspectiva diferente, e daí para poder atuar, para poder pensar, elaborar estratégias de como a 

escola pode se transformar, de como a escola pode propiciar um bom espaço de convívio, um 

bom espaço de desenvolvimento das crianças, dos seus alunos, e lidar dentro da própria escola 

com as questões de dificuldade de aprendizagem e em relação a escola, a família, a escola 
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comunidade, a escola outros equipamentos, porque a gente percebe que há um isolamento, de 

certa forma. E que esse isolamento gera essa postura de problema não é nosso o problema é 

dos outros e tem que ser resolvido pelos outros e fica um jogo de pingue- pongue. 

Então, o que nós temos percebido, especificamente nesse município, é que falta de fato 

a perspectiva crítica da educação como processo transformador, da educação como um 

processo potencializador mesmo, de desenvolvimento das crianças como agentes sociais, 

como cidadãos, e a gente vem trabalhando essas dificuldades em duas frentes, só que eu 

arriscaria dizer que apenas em uma por enquanto, porque é muito recente a nossa inserção , 

muito cuidadosa pelas dificuldades que a gente enfrenta. Então, a gente vem tentando, num 

primeiro momento, fazer reuniões de equipe para discutir o próprio trabalho dessa equipe por 

onde nós nos inserimos como técnicos de suporte, para técnicos de outra área. Que é o que 

temos feito: nós somos psicólogos que estão dando assistência, dando suporte, quase como 

consultoria (essa palavra parece um pouco empresarial, mas é mais ou menos isso) para um 

serviço instalado de serviço social que atende as escolas. Então nós temos tentado trabalhar 

com essa equipe através de reuniões e discutir o trabalho deles e fazer com que algumas 

coisas possam mudar, para que algumas coisas que não estavam sendo vistas possam passar a 

ser vistas, primeiro, ou vistas de outra forma e a partir daí propor outras estratégias, outros 

meios de intervenção (porque é como a gente brinca aqui, se não tem como você agir da 

mesma forma e esperar um outro resultado, é o que tem sido feito, então, vamos pensar em 

outro modo de agir). Porém isso ainda mais recente (a gente tem conversado sobre isso) nós 

estamos em um município, então nós estamos instalados na secretaria de educação desse 

município. Nós temos percebido que há diversas outras questões acontecendo nessa secretaria 

de educação e são questões das quais a gente podia fazer parte, são coisas em que a gente 

poderia se envolver, então por exemplo, nós somos os únicos dois psicólogos da educação do 

município e esses dois psicólogos estão num projeto, vamos dizer, que é uma equipe técnica 

do serviço social; a gente está limitado, vamos dizer assim, à essa atuação por enquanto. Por 

quê? Porque nós fomos contratados com esta função, para compor esta equipe, e aí seria essa 

quando eu falo essas duas frentes seria essa segunda frente que eu acho que é um médio a 

longo prazo, mas é uma coisa que a gente já vislumbra com perspectiva do nosso trabalho lá, 

a gente tem visto às vezes em reuniões mais amplas ou conversas informais ou conversas com 

outros profissionais da secretaria de educação que estão envolvidos com outras áreas, com 

coordenadoria de outras áreas ou de outros projetos lá dentro, que nós podemos contribuir 

como psicólogos, como profissionais de outra formação específica, de uma formação crítica, 
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para desenvolvimento de outros trabalhos, outros projetos, mas nós estamos limitados no 

momento ao trabalho dessa equipe. Então, por exemplo - estou falando muito de forma geral -

.mas vamos dar um exemplo prático, nós temos lá um trabalho, uma equipe de inclusão 

social. Nesse trabalho de inclusão social eles trabalham com dificuldades de aprendizagem, 

com crianças com deficiência e outras questões relacionadas e... obviamente não tem 

psicólogo trabalhando nesse projeto. Então eles trabalham da seguinte forma: eles têm 

professores que acompanham os alunos no ensino regular, nas salas regulares, e que facilitam 

a interação nas aulas, facilitam a inclusão para que aluno com algum tipo de dificuldade possa 

assistir a aula normalmente em ensino regular em turmas regulares, e tal. E... a gente começou 

a perceber recentemente, em alguns casos que chegam lá para a equipe que a gente trabalha, 

que algumas mães (pais em geral) tem dificuldades de lidar com o filho com deficiência. Isso 

gera uma cobrança maior da instituição escola, em relação ao cuidado, uma dificuldade de 

compreensão do cuidado que tem que ser exercido com o filho. E que é importante entender 

isso para poder lidar bem com a situação, mas não é uma questão de ordem racional, não é 

uma questão da compreensão, é uma questão de outras dificuldades. Não existe nenhum 

trabalho em relação a isso, por exemplo. É um exemplo simples, mas é um exemplo de um 

grupo de pais, alguma coisa nesse sentido, poderia ser uma ideia bastante simples até, mas 

que poderia ser um dos recursos que ajudaria no desenvolvimento dessas crianças, e poderia 

ser, mas eles não tem condições técnicas para exercer esse tipo de trabalho. Seria uma 

intervenção muito clássica da Psicologia? Seria. Que poderia ser produtiva? Poderia. Mas não 

existe, mas é uma demanda, por exemplo, que a gente identifica. Outra coisa que a gente 

identifica é que a organização das escolas está da seguinte forma: elas tem direção, assistente 

de direção, vice-diretor e eles tem assistente técnico pedagógico (que eu acho que agora 

mudou de nome), mas enfim é uma pessoa que tem uma função de estar ligada à secretaria, 

nós temos muitos professores da rede, sempre são professores da rede, são cargos que giram, 

que rodam. E a gente percebe, por exemplo, que há uma relação difícil entre esses assistentes. 

Eles se reúnem em equipes às sextas feiras na secretaria; ficam de 2 a 3 dias da semana 

presentes na escola e estão ali mesmo para dar assistência pedagógica, para dar auxílio e fazer 

a ponte entre a secretaria e as escolas. E a gente percebe que há algumas dificuldades de 

relação por questão hierárquica, por questão de... fulano tem um salário maior por ter um 

cargo comissionado e outro não, questões institucionais mesmo. Então, a gente tem percebido, 

na verdade, essas questões que são questões institucionais. Essas questões institucionais 

costumam passar despercebidas para a maioria dos profissionais, então nós temos visto nesses 
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últimos meses que há intervenções institucionais possíveis e que a gente pensa que seriam 

coisas que a gente poderia trabalhar, seriam coisas do nosso campo, intervenções de 

psicologia institucional nasecretaria de educação, na rede de educação, que seriam necessárias 

para a partir delas poder pensar mais especificamente, em questões próprias, digamos.do 

ensino, da aprendizagem. Então é muito difícil a gente pensar que nós temos lá dezenas de 

escolas e a gente não tem muito contato com os profissionais, a gente tem feito contato 

através dos casos que chegam para nós. A gente tem feito visitas, reuniões às vezes nas 

escolas ou os diretores vão até a secretaria ou a gente vai até as escolas e aí começa a 

conhecer os profissionais. Mas a gente tem a impressão de que cada reunião que a gente faz 

ou cada vez que a gente vai a um lugar ou que a gente conhece uma escola nova, um diretor, 

um professor ou alguma coisa assim, se abre todo um campo de possibilidades que a gente 

sabe que não vai conseguir dar conta, pelo menos não tão logo. Então... é difícil responder 

essa pergunta, (rs) sobre uma pergunta muito ampla e eu tenho muito pouca experiência 

porque estou lá há muito pouco tempo e é muito difícil eu tentar pautar a minha resposta na 

minha experiência que é pouca. Eu estou num momento ainda de conhecer tudo: a área, o 

lugar onde eu estou, cada dia é uma surpresa nova. Então... é interessante, porque eu gostaria 

de ter um projeto na cabeça para responder a sua pergunta, estou num momento ainda de 

levantar essas demandas e um monte de coisas. Mas curiosamente acho que a forma que eu 

respondo, pelo menos eu, particularmente, pela minha atuação que ainda é incipiente, a forma 

que eu posso responder a sua pergunta seria mais ou menos a seguinte, então: um profissional 

que está atento às questões sociais, às questões relacionais do campo da educação, é um 

profissional que pelo que eu tenho visto se diferencia dos profissionais de outras áreas, talvez 

pela formação, mas principalmente pelo..., acho eu, que principalmente pelo olhar crítico, 

porque dos contatos que eu tenho feito, são poucos profissionais da educação -.e ainda bem 

que há, mas são poucos -.os profissionais que estão nas salas de aula ou coordenando uma 

escola e que tem essa perspectiva crítica, essa perspectiva de que a escola é um campo, é um 

espaço do convívio social, da construção de significados, da construção de projetos, da 

constituição de sujeitos. E também é curioso por que essas escolas, se tem profissionais que 

tem essa visão, diretores que tem essa visão, os casos não chegam até nós, porque eles sabem 

lidar com os problemas de uma melhor forma, vamos dizer assim. E a gente está lidando lá 

com os casos mais complicados, problemáticos, ou com os casos das escolas que tem mais 

dificuldades para lidar. O que me preocupa, no entanto é que nós deveríamos ter essa função 

de formar, de orientar, de transformar, de fazer com que as escolas tivessem outras 
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perspectivas e infelizmente não é o que eu tenho visto, infelizmente não é o que tem 

acontecido. E... (eu tenho um pouco receio de falar de ordem prática, mas parece que quando 

eu falo as coisas ficam bem mais claras). Posso falar por mim e pela minha colega que quando 

a gente está junto com a assistente social, por exemplo, da nossa equipe, tanto eu como ela, 

porque nósjá conversamos sobre isso, seja numa visita domiciliar, seja numa reunião com 

profissionais da educação, das escolas, com diretor, com professor, a gente tem sempre a 

sensação de que a gente caminha para.um lado e que os nossos colegas da equipe caminham 

pra um outro, isso é complicador, porque eu acho que a gente patina muito. Então enquanto é 

uma equipe não é uma equipe, porque não tem um discurso formado, não tem um objetivo 

muito claro, e uma direção da intervenção. Então (isso eu tenho percebido) que para que a 

gente possa desenvolver algum projeto, algum trabalho mais efetivo e mais ligado à forma 

como a gente entende, que a gente deveria atuar- eu falo sempre a gente porque eu estou 

pensando que pelo menos eu não estou sozinho, somos dois, somos poucos, mas, falo a gente 

- eu e minha colega, também psicóloga lá -.que a gente tem, que... a direção do nosso trabalho 

nesse momento é: continuar nessa equipe do serviço social, propondo mudanças, propondo 

intervenções e transformações que mudem o sentido do que tem sido feito e ao mesmo tempo 

fazer outras alianças na própria secretaria da educação procurando inserção em outros 

departamentos, outros projetos, ali, procurando contribuir pouco a pouco.de outras formas 

para.que a gente possa ir construindo, identificando demandas, construindo um projeto para a 

Psicologia escolar, para a psicologia da educação no município e aí a partir da construção 

desse projeto possa consolidar, porque a gente chegou ontem, em 2012, a gente chegou lá há 

dois, três meses em um município que não tinha e que não tem um projeto para a psicologia 

da educação. Então, a minha ideia, nesse momento, é que a gente vá fazendo isso, vá aos 

poucos... a inserção mesmo, a gente está num momento muito grave, muito sério e muito 

incipiente que é esse: a inserção da psicologia que nem existia e que ninguém sabe o que que 

é, e nem a gente de certa forma, a gente tem uma perspectiva, mas a gente precisa conhecer o 

município, conhecer as escolas, conhecer o trabalho que é feito, conhecer as demandas, 

conhecer a população, conhecer as condições, é muita coisa para a gente conhecer ainda para 

poder elaborar uma proposta de trabalho e a gente tem feito isso de uma forma bem 'capenga' 

pelo pouco que a gente tem conhecido e vai conhecendo. Então, o que eu tenho para descrever 

sobre o trabalho seria isso, nossa inserção é importante, mas ela se limita muito por estarmos 

inseridos nessa equipe, então a gente vai ganhando espaço, ganhando inserção em outras 

frentes aí, em outros projetos dentro dessa secretaria da educação e consolidar a psicologia, 
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poder futuramente construir um projeto e poder consolidar essa área e aí poder contar com 

mais profissionais, com o projeto estabelecido porque há um campo vasto aí. São dezenas de 

escolas, por enquanto, e a partir daí poder dar essa entrevista de novo e poder falar, ah! então 

é isso que faz um psicólogo da educação nesse município! (rs). É engraçado, eu estou aqui 

falando, falando, falando de uma coisa que não existe e que está tentando existir, que está 

lutando para existir porque tudo o que eu estou falando para você, não sei: fico falando (e isso 

é coisa de psicólogo), eu estou falando e estou fazendo coisa de auto reflexão. Tudo que eu 

estou falando aqui na verdade está levando a gente pensar que é um campo, é uma luta, vocês 

viram que há obstáculos lá, mas há também alianças possíveis e meios de inserção, e você... 

acho que é isso, é um momento que eu vejo que é ainda um comecinho, é um momento de 

luta, é um momento em que a gente está tentando perceber os obstáculos para superá-los, 

perceber as alianças possíveis para nos ajudar a superar esses obstáculos e a partir daí 

construir um projeto.... 

(Se eu falar mais eu me repito, acho que eu já estou me repetindo). 
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O que é ser psicólogo escolar? 

Então, Liliana, é uma pergunta... ampla, e pode ter uma série de desdobramentos aí nas 

respostas. Esse psicólogo escolar, ou hoje em dia mais chamado de psicólogo educacional, é 

em primeiro lugar uma das áreas clássicas da psicologia que também hoje se transformou 

muito, quer dizer, essas áreas clássicas quais seriam? A clínica, a... psicologia escolar ou 

educacional, a psicologia organizacional, são as três grandes áreas clássicas e isso já se 

desdobrou muito. 

Então você sabe que antigamente era isso, na verdade quando eu estudei era assim 

também, eram essas três grandes áreas clássicas que hoje em dia já não existem mais como 

únicas áreas. Hoje em dia existe psicologia comunitária, psicologia social, psicologia da 

saúde, forense, de trânsito, uma enormidade de campos e a psicologia educacional, cada uma 

dessas áreas, inclusive a psicologia educacional, também, por sua vez, se desdobra em um 
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monte de possibilidades. O psicólogo clínico não faz só uma coisa, o psicólogo 

organizacional não faz só uma coisa e o psicólogo escolar ou educacional também não! Tem 

muitas possibilidades de atuação. De uma forma muito geral o que eu poderia te dizer: que o 

psicólogo educacional trabalha a partir do conhecimento psicológico para favorecer situações 

de ensino e aprendizagem de uma determinada população, de uma instituição educacional, 

seja ela qual for, pública, privada, enfim. E aí começam as dificuldades porque como que 

você, a partir do conhecimento da psicologia, vai favorecer uma situação de ensino- 

aprendizagem? Porque numa situação de ensino e aprendizagem são muuuitas as 

interferências de diversos aspectos sociais, econômicos, psicológicos, políticos, enfim, uma 

gama enorme. Então acho que aí o profissional tem que tentar entender a instituição na qual 

ele está inserido para compreender essas variáveis todas, a cultura da própria escola, as 

variáveis sócio econômicas do aluno e dos professores, enfim; e tentar identificar o que é mais 

possível, o que é mais relevante dentro disso tudo em que ele possa atuar para favorecer esse 

processo de ensino-aprendizagem , o que eu acho muito difícil fazer isso, porque eu estou 

aqui nessa instituição há dois anos, agora que começa a se tornar mais claro para mim um 

pouco dessas características. Como eu estou te falando, as características políticas, sociais, 

econômicas, da cultura, da instituição. O que que configura essa instituição na qual eu estou? 

E a partir disso onde eu posso atuar um pouco mais direcionado porque também isso é um 

processo que qualquer psicólogo tem que fazer em qualquer área de educação, tentar focalizar 

um pouco porque as demandas são sempre muito grandes, as demandas são sempre enormes, 

e a gente não tem, não consegue dar conta de tudo. Então eu acho que é isso. De uma forma 

assim muito geral.  

De uma forma mais específica, aqui no meu trabalho, dentro do instituto, mais 

especificamente nessa instituição que eu estou, posso te falar um pouco de minha trajetória 

aqui. Essa é uma instituição que tem as suas particularidades como eu te falei. Eu venho 

pensando sobre elas nesses últimos dois anos, esse Instituto Federal que tem um status de 

universidade, mas ele é uma instituição muito nova, uma instituição de 2008. E aí existe um 

paradoxo nessa instituição porque ela é criada em 2008, mas em cima do antigo Centro 

Federal de Educação Tecnológica que era o CEFET que é um instituição centenária de 

educação técnica, então, em cima de uma cultura institucional secular se tenta criar uma outra 

instituição. Então, você pode imaginar os problemas e as possibilidades e as dificuldades que 

isso ocasiona. É uma instituição que saiu de um campus no Estado de São Paulo e já está com 

trinta e tem previsão de chegar a cinquenta isso em quatro anos, então você imagina a 
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convulsão institucional que nós vivemos, o período de transição, de transformação, de 

mudança e um monte de perspectivas novas em cima de uma cultura de um aspecto cultural 

muito enraizado e secular como eu falei, então uma parte da instituição quer essas mudanças e 

outra parte não quer. Então é uma instituição que nem sabia o que era o psicólogo, porque não 

existia, isso faz parte do organograma novo do Instituto Federal, nessa antiga instituição 

tecnológica, o CEFET, não tinha psicólogo, não tinha pedagogo, ou tinha... pedagogo assim: 

numa situação de reitoria, alguma coisa assim. Tudo isso é muito novo, quando eu passei no 

concurso e cheguei aqui, a primeira dificuldade foi delimitar esse campo de trabalho porque 

ninguém sabia muito bem, psicólogo é qualquer coisa que faz de terapia a qualquer outra 

coisa. Então foi muito difícil porque no primeiro ano foi uma tentativa de construir um campo 

de atuação... e ... para construir esse campo de atuação você tem que, por um lado, fazer 

concessões e até coisa que você acha que não seria muito do seu papel ou da sua 

especificidade, você abre um espaço para poder construir um espaço, etc., e depois você tem 

um outro trabalhão quando você constrói esse espaço de começar a delimitar e dizer assim: 

“olha, isso aqui não é para mim”! “isso aqui não sou eu que faço ou que não deveria fazer, 

porque isso...”, nós temos um exemplo clássico disso aqui, há um programa no Instituto 

Federal. Foi implantado um programa de assistência estudantil que é um programa de serviço 

social que não tem nada a ver com a minha formação e nem com a formação da pedagoga, 

mas no entanto nós tocamos esse programa porque não temos o assistente social, então 

estamos batalhando neste último ano desesperadamente esse profissional, tentando 

conscientizar os gestores de que isso não tem nada a ver com a nossa prática, com a nossa 

competência técnica e teórica. Então é um programa que ocupa um espaço enorme do nosso 

tempo e que enfim, nos coloca as vezes em situações muito difíceis por que nós não sabemos 

lidar com uma série de especificidades que esse programa exige. Mas então eu estou te 

falando desse panorama inicial na minha chegada aqui. 

Hoje, dois anos depois, sinto evidentemente que esse panorama já se organizou, eu 

construí um certo espaço aqui, um certo reconhecimento das minhas possibilidades, mas isso 

muito mais em termos pessoais. Pelo tipo de ação que eu tenho, pelo tipo de trabalho que eu 

tenho.  

Se você me perguntar se eu exerço aqui só as atribuições de um psicólogo certamente 

não, talvez nesse quesito eu exerça muuuuito menos as atribuições de um psicólogo, mais de 

outros profissionais, como por exemplo, de assistente social por especificidades da instituição, 

como eu te falei, é uma instituição que está crescendo demais, então esse profissional... 
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porque na verdade, em função desse crescimento, se pensou que os campi deveriam ter os que 

eles chamaram de serviço sócio- psico–pedagógico que é uma equipe de psicólogo, assistente 

social e pedagogo trabalhando no favorecimento das questões do ensino-aprendizagem. Só 

que por ser uma instituição que está crescendo demais, muito rapidamente, muito 

convulsionada pelas demandas todas, esse campus aqui três anos atrás, começou com 100 

alunos e hoje tem 1.500. Então, isso tudo está ainda muito indefinido, esses papeis, e eu 

comecei aqui primeiro, depois de um ano chegou a pedagoga que, graças a Deus, enfim, eu e 

ela estabelecemos um estilo de trabalho muito cooperativo, a gente conversa muito bem, então 

isso favoreceu muito o que em outros lugares pode não acontecer, não é? Mas não temos 

ainda o assistente social. Então nós tínhamos, eu e a pedagoga, uma série de projetos, de 

ideias focalizadas nessa concepção: de favorecimento do processo ensino-aprendizagem, 

tínhamos diversos projetos, iniciamos vários, mas não demos conta de continuar, porque 

houve uma série de demandas institucionais, por exemplo, como esse programa de assistência 

social que eu te falei, que nos demanda um tempo enorme, e que isso fez com que a gente 

tivesse que abandonar uma série de coisas mais específicas da nossa atuação.  

Então, resumindo tudo que eu falei: acho que por um lado sim, o psicólogo escolar ou 

educacional, ele se depara, ou deve se deparar com essas questões do que ele pode fazer a 

partir de seu conhecimento para favorecer um processo ensino-aprendizagem, uma relação 

professor-aluno. Mas, toda a educação, isso é, não existe exceção, toda educação acontece 

dentro de uma instituição e as instituições tem as suas especificidades, tem as suas demandas, 

tem as suas doenças, tem as suas... os seus aspectos saudáveis. Você tem que ler tudo isso e 

encontrar um caminho possível que nunca será o ideal. Um caminho possível para tentar 

realizar o seu trabalho. 

Eu lembro que eu tive um professor que dizia que o trabalho institucional na área de 

humanas de forma geral, mas especificamente na psicologia, todo o trabalho institucional 

acontece nas fissuras da instituição. Você vai achando brechas em que você pode fazer o seu 

trabalho. Então, então eu acho que é um pouco isso.  

Acho que em relação ao meu trabalho, especificamente aqui é isso, a gente tem muitas 

demandas, eu acho hoje que inclusive demanda dos próprios alunos e dos próprios 

professores, fruto de um espaço que eu e a pedagoga fomos construindo, mas infelizmente a 

gente tem dado pouco conta dessas demandas, a gente acaba brincando dizendo que a gente 

enquanto psicólogo e pedagoga, temos trabalhando mais num nível de bombeiro assim, de 

apagar incêndio, coisas muito emergenciais porque de fato as demandas são muitas e a gente 
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não consegue desenvolver todos os trabalhos, e... enfim, todas as coisas que gostaríamos e 

achamos que deveríamos fazer. 

É... de uma forma geral acho que é isso...  

Tanto na teoria quanto na prática, eu tenho uma formação acadêmica muito rigorosa, 

então eu procuro não perder o norte teórico e técnico de vista. 

Então acho que é isso, o psicólogo educacional, ele deve se ater às questões 

relacionadas ao favorecimento do processo de ensino-aprendizagem. Eu não sou clínico, 

embora minha formação seja clínica, não sou clínico... mas tenho evidentemente um olhar 

clínico que me ajuda muito a entender certos fenômenos da instituição, dos alunos, dos 

professores, mas o meu foco aqui é o processo de ensino-aprendizagem, como eu posso atuar 

para favorecer esse aluno no processo de ensino- aprendizagem. 
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Entrevista - Lia 

 

Identificação do sujeito 

 

Sexo: F. 

Idade: 28 anos 

Data da entrevista: 02/08/2012 

 

Cargo: Psicóloga escolar 

Vínculo: prestação de serviços-contrato 'caseiro' 

Local: Colégio particular - município do Estado de São Paulo 

 

Formação: Psicologia 

Ano: 2006 

Local: Universidade religiosa confessional - município de São Paulo 

Pós-graduação: Especialização em clínica com grupos e Aperfeiçoamento em Orientação à 

Queixa Escolar 

 

O que é ser psicóloga escolar? 

Eu me formei em 2006, só que estou na escola desde que eu tinha 13 anos porque a 

minha mãe tem uma escola de educação infantil, e aí desde que ela abriu a escola eu e minha 

irmã, a gente começou a trabalhar lá, então eu trabalhei com criança de, sempre na faixa de 2 

anos, 1 ano e pouquinho, 2, 3 anos lá na escola da minha mãe. Isso antes da faculdade!  

Para fazer Psicologia foi meio que uma coisa assim, "chutada". Não foi uma coisa que 

sempre quis nem nada disso, mas eu prestei, entre as coisas que eu tinha prestado, acabei 

entrando, aí fiz. Quando eu..., para ir para a escola não era uma coisa que eu queria. Eu já 

estava um pouco mais distante quando me formei, eu saí da escola da minha mãe, que eu 

fiquei o tempo todo da graduação trabalhando lá como professora da educação infantil. Então, 

a dinâmica da escola está na minha vida há muito tempo, e aí quando me formei, eu fiquei 

acho que... 6 meses sem estar num lugar fixo e tal, e uma professora da Universidade me 

convidou para trabalhar nessa escola em que trabalho hoje. Eu estou nessa escola desde 2007. 

Então eu entrei como Psicóloga sempre na unidade da educação infantil até o 4º ano, e há três 
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anos eu me tornei coordenadora do departamento de Psicologia que era o que a minha 

professora fazia lá, então, ela era professora, havia duas psicólogas, e ela fazia essa 

supervisão.  

Para mim, hoje o que é ser psicóloga escolar, eu não tenho dúvida que seja um campo 

super importante dentro da escola, acho que contribui muito para os alunos, para os 

professores. 

O que eu faço na escola... é.... eu estou ainda construindo um pouco o lugar do 

psicólogo escolar, sabe, tanto no campo mesmo, no trabalho lá na escola quanto em mim 

mesma, o que é ser uma psicóloga escolar é uma pergunta bem complexa para eu responder 

em poucas palavras. 

Mas o que que eu faço lá, qual é meu objeto de trabalho. Então, o meu trabalho, que eu 

acho que é do psicólogo escolar, que é ser, é você participar de um grupo lá e podendo olhar 

para esse grupo com um olhar do que a Psicologia tem para contribuir, então, com o 

professor, por exemplo, eu trabalho diretamente com os professores, eu participo das reuniões 

de tutoria, que lá o professor tem um papel tutor, também, então eu participo. Eu já tive 

reuniões individuais com as professoras, para pensar no processo de aprendizagem dos 

alunos, no grupo da sala de aula, lá é uma escola que tem uma proposta de inclusão de 

crianças com deficiência, então, é... no papel lá, na minha função na escola, eu sou a pessoa 

que sou responsável pela inclusão desses alunos, isto está no meu contrato, mas no fim das 

contas eu percebo que é. o meu lugar, o trabalho do psicólogo é criar um espaço de reflexão 

para a própria escola, sabe? Então com os professores, seja individualmente, seja numa 

reunião de tutoria junto com o orientador, coordenador, quanto com os pais, até a relação que 

os pais estabelecem com a escola (eu atendo pais das crianças que têm uma deficiência, eu 

atendo todos lá periodicamente para acompanhar, e para dividir como está sendo o processo 

escolar da criança e tudo). Então para mim o trabalho é esse. Agora, o que é ser uma 

psicóloga escolar, eu acho que é estar num lugar que é ao mesmo tempo muito difícil, por que 

é um lugar que....tem uma... é uma intersecção, assim, entre... porque é muito difícil você... 

é....pensar na educação, como ela acontece, e pensar na educação como a gente gostaria que 

acontecesse, então você vê coisas, assim, que muitas vezes não seria o lugar de acontecer 

dentro da escola e acho que é um lugar de mostrar as contradições, acho que é um lugar difícil 

do psicólogo escolar, porque de pensar nas contradições, de perceber os conflitos e difícil 

porque a gente vê reverberar tanto para o professor quanto para os alunos, acho que tem hora 

que os alunos denunciam as dificuldades institucionais e que aí é complicado, é difícil das 
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pessoas se apropriarem, é ... é difícil de... um lugar que tem que ser galgado sempre, sabe, é 

um lugar bem suado, assim, eu acho que, é.... você tem que ir conquistando sempre, você 

corre sempre o risco de perder, de querer que... que as pessoas querem respostas, querem que 

você esteja lá para falar o que está acontecendo, como resolver, é um lugar sempre de estar 

provocando p'ro pensamento, sabe? Acho que isso é muito... muitas vezes complicado, que aí 

acho que exige um baita de um trabalho do próprio psicólogo.de poder se ventilar, ventilar a 

cabeça em outros lugares porque senão você acaba entrando na dinâmica da instituição e no 

fim você acaba reproduzindo as mesmas coisas que acontecem lá e você cai na contradição, 

entendeu? Acho que contribui demais você ter um membro lá na escola que pode sair, olhar, 

ajudar a elaborar, resolver. 

Eu entendo o trabalho do psicólogo escolar muito como um trabalho do psicólogo 

institucional. Até hoje pelas coisas que eu estudo eu não consigo conceber a Psicologia 

escolar sem estar ligada com a questão da Psicologia institucional. Isso para mim é o que 

norteia o meu fazer lá, é assim, é poder pensar em todos os fenômenos como uma coisa 

institucional, e lá na escola eu tenho a oportunidade de trabalhar com isso, então, eu tenho 

reuniões periódicas com a mantenedora da escola, com as diretoras, com a equipe pedagógica 

mesmo, a coordenadora, orientador, diretor, a própria mantenedora. Mas você tem que ser 

muito guerreira, você não pode ter muito medo de perder o emprego. Por que senão você não 

faz o seu trabalho, você é meio entre a cruz e a espada, porque tem hora que você tem que 

responder a ética da Psicologia, (acho que tem que responder a ética, não é tem hora!), você 

não pode deixar a ética da instituição meio que te corromper, porque é uma escola particular, 

então, eu vivo, por exemplo, o... conflito de ser uma escola particular e trabalhar com inclusão 

que já é uma grande contradição. Ou então de você ter cada vez mais matrículas, só que chega 

uma hora que a escola não consegue mais atender uma criança com deficiência dentro da sala, 

mais uma criança com deficiência dentro da sala.  

Então, para mim do jeito que eu entendo a escola é difícil atender uma mãe e não ter 

vaga, e, por exemplo, para essa criança que tem uma deficiência e outra que não tem que é 

supostamente normal e poder entrar na sala, então essas coisas, que eu acho que são mais 

difíceis, acho que para mim traz um sofrimento da profissão, desse conflito de ser uma escola 

particular, de como a educação está também super mercadológica! É difícil; a experiência que 

eu tenho na escola particular é um pouco essa, você está sempre tendo que falar nessas coisas. 

(pausa) 
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Eu estou na escola há 5 anos e acho que tenho um vínculo muito bem estabelecido 

com as pessoas da equipe, então, dá para falar, as pessoas conseguem ouvir, e muitas vezes 

perceber que para elas também é difícil fazer parte desse mecanismo. Então... dá para 

conversar sobre isso, sabe? E pensar que já teve épocas de falar “não, então, se não entra esse, 

não entra nenhum”! e a equipe consegue se mobilizar para isso, mas.acho que é um trabalho 

de bastante tempo de vínculo, de rotina, de... é um trabalho mesmo de corpo a corpo, das 

pessoas confiarem naquilo que você está falando, darem ouvidos, porque, tem um pouco disso 

de falarem, que escuto um pouco isso na escola "agora não dá para pensar" e se numa escola 

não dá para pensar, o que dá para fazer?! O quê que se faz? Aqui eles brincam comigo, 

‘zoam’, as coordenadoras falam, assim, (elas me imitam) "vamos pensar nisso que está sendo 

dito", mas de um jeito de chacota, e tal, como se fosse brincadeira e tirando um sarro, que tem 

hora que não dá, que a dinâmica engole, mas que eu vejo que tem escuta, sabe? E que 

incomoda e que quando incomoda, alguma coisa vem depois. Então acho que a escola está 

mais apropriada com o discurso da Psicologia, com a coisa do grupo, mas eu acho que é super 

difícil. Agora, para os alunos, eu acho que é um beneficio muito legal, assim, para os 

professores, os professores aproveitam muito bem. Em todo esse tempo em que estou lá na 

escola eu percebo a mudança de postura e sabem o que levar para a reunião quando é comigo, 

de inquietações que os alunos causam, de... de dificuldades... mas é também um trabalho de 

muito tempo, até o professor poder te ouvir, até o professor confiar também naquilo que....até 

na sua escuta; não ter muito... poder compartilhar as dificuldades, porque também tem isso. O 

professor tem que dar conta... e lá nas reuniões na minha sala é justamente isso que não, que 

não precisa dar conta, e a partir do momento que você assume que não está dando, a gente 

pode conversar! Então acho que é isso. 
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Entrevista - Laís 

 

Identificação do sujeito 

 

Sexo: F 

Idade: 29 

Data da entrevista: 22/08/2012 

 

Cargo: Psicóloga escolar 

Vínculo: prestação de serviços -contrato 'caseiro' 

Local: Colégio particular - município do Estado de São Paulo 

 

Formação: Psicologia 

Ano: 2006 

Local: Universidade religiosa confessional - município de São Paulo 

Pós-graduação: Especialização em clínica com grupos  

 

O que é ser psicóloga escolar? 
Eu queria agradecer porque é sempre bem gostoso quando a gente tem que responder 

alguma coisa sobre o nosso trabalho, a gente se lembra, porque entra no automático às vezes 

no dia a dia do trabalho, se lembra do porquê que a gente acorda todo dia para ir fazer o 

trabalho, e é interessante essa experiência, mas enfim. Eu trabalhei em educação como 

educadora na época da faculdade até antes de entrar na faculdade de psicologia, porque eu fiz 

intercambio, aprendi a falar inglês e tinha colegas que tinham trabalhado, as mães delas 

tinham trabalhado em escolas bilíngues. Então eu comecei como professora auxiliar de escola 

bilíngue, dando aula de inglês, mais cuidando de crianças em inglês, vamos dizer assim, do 

que dando aula de inglês, falando mesmo a língua inglesa e pegando a vivência de estar com 

crianças; também aconteceu isso... dessa experiência de estar com crianças como baby sitter 

quando eu fiz o intercambio e eu sempre fui monitora de acampamento de férias ... e como 

pessoa, até mesmo antes disso eu tenho lembranças do quanto a escola foi importante para 

mim como pessoa, por ter ... sei lá, como qualquer um as suas questões, na sua família e às 

vezes se sentir sozinha, eu encontrava na escola um apoio para me constituir na pessoa que eu 
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sou hoje, eu vejo uma grande parcela da escola na pessoa que eu me tornei. Então eu tenho 

um amor, assim, sempre gostei de estudar, acho que por conta da escola (apesar de tantas 

vezes ter sido difícil) e tenho gratidão por escola, vamos dizer esse espaço, gosto muito desse 

espaço. Nesse acampamento de férias eu aprendi muito também; fiz grandes amigos, aprendi 

sobre educação ambiental e vi as pessoas - era um acampamento pequeno, bastante acolhedor 

- então eu vi pessoas que na minha escola em geral eram 'zuadas'. Foram integradas e ficarem 

felizes naquele espaço, então com isso eu também vi mais uma vez o poder de... situações 

educacionais, vamos dizer assim, e acho que estar em grupo e na escola que lhe dá a 

oportunidade de estar em outros grupos e que não sua família, é uma coisa muito... é uma 

ferramenta bem rica, vamos dizer assim, que oferece muitas oportunidades para as pessoas. 

Então eu fui estudar grupos, acho que por conta disso, depois da faculdade de psicologia, e 

nessa formação eu conheci um pouco melhor a professora de escolar, uma referencia lá da 

universidade, e ela tinha algum tempo fundado o departamento de psicologia do colégio em 

que trabalho e tinha convidado há um tempo uma colega para trabalhar com ela lá. Quando a 

outra moça que trabalhava lá saiu, elas abriram um processo seletivo e eu fui convidada, 

fiquei sabendo, divulgaram para mim para eu participar, então eu fui entrevistada, entrei para 

trabalhar lá. E... uma coisa que contou muito, que eu soube, foi essa minha formação em 

grupos. A professora tem uma linha de pensar e eu aprendi, acredito, que com a forma como 

ela idealizou mesmo que eu fui aprendendo o que ser psicóloga escolar. Eu comecei lá, 

contando a minha trajetória, e hoje acho que a minha identidade está muito ligada a isso que 

eu aprendi com a professora com quem a gente se identificaria (vou falar um pouco em nome 

de todas nós que é o que eu entendo). Porque foi ela quem criou o departamento de psicologia 

lá da escola, mas a gente se identificaria como psicólogo escolar institucional, que seria o 

psicólogo que acompanha os alunos no seu desenvolvimento de aprendizagem, no seu 

processo de aprendizagem, mas não faz só esse trabalho estrito a esse processo de 

aprendizagem, procura entender como se dão as relações no ambiente escolar e fazer com que 

as relações institucionais se dêem de uma maneira que facilite o aprendizado, que permita a 

não exclusão, um ambiente mais inclusivo, então, isso acontece como? Na prática! Por 

exemplo, eu tenho um contato lá na escola, fico a disposição de pais de alunos que queiram 

alguma orientação, como lidar com o filho, eu fico em contato direto com a diretora, com o 

coordenador pedagógico, com o orientador e faço parte das reuniões dessa equipe gestora, 

vamos dizer assim, mas também tenho reuniões não são com uma frequência previamente 

definida com os professores e participo das reuniões de tutoria. Também eventualmente eu 
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tenho um contato maior com os alunos, ou em grupo ou individualmente, porque eles sabem 

que existe uma psicóloga na escola (eu trabalho na unidade que os alunos são do ciclo 

fundamental II e do ensino médio e também tem o 5º ano do F1 lá). Então eles já têm essa 

condição na sua maioria de irem procurar por conta própria o departamento de psicologia, por 

curiosidade, ou até por terem procurado um professor para conversar de alguma questão deles 

e o professor ter sugerido que me procurassem, então, existe também esse contato com o 

aluno, mas sempre quando eu recebo, converso com o aluno, ou com algum pai ou com algum 

funcionário da escola, professor ou até mesmo com alguém da equipe gestora e percebo que 

existem sofrimentos, que não dizem a respeito só às questões intrapsíquicas, vou falar assim, 

daquele sujeito, mas que tem a ver com o contexto em que ele está inserido dentro da escola 

no qual eu também estou inserida, e, portanto, eu sendo além de psicóloga um ser humano, 

também sofro e também sinto o mal estar de algumas circunstâncias ali dentro (essa, acho que 

é a parte mais difícil do meu trabalho porque tem que estar dentro e fora ao mesmo tempo, ou 

não ao mesmo tempo, mas na sequencia e ir se revezando entre esses lugares de estar dentro e 

fora) então, acho que o que facilita é não estar lá muitas horas por semana e ter um espaço de 

interlocução fora, como por exemplo, aqui eu estou hoje podendo contar um pouco para você, 

mas isso é muito raro de acontecer, de você dar uma entrevista e falar um pouco sobre seu 

trabalho, mas por exemplo, a minha própria colega ou outras pessoas que embora não sejam 

psicólogos escolares sabem a dinâmica de uma escola ou até mesmo professores de psicologia 

institucional, de psican... que entendem a dinâmica de uma instituição que podem ter uma 

escuta e tudo para o que eu estou vivenciando lá. Então, até mesmo um livro que a gente lê às 

vezes, ou alguma coisa assim, é importante para você se manter capaz de realizar esse 

trabalho que é isso, de você poder, (estou falando na minha opinião o que é isso ) já para 

poder discriminar o quanto que aquilo é algo da pessoa que está sendo intensificada por um 

processo coletivo ali dentro da escola ou o quanto que aquilo é mais institucional e como que 

a gente vai encaminhar essas questões que vão surgindo. Acho que sempre responsabilizando 

todas as partes pela posição que eles vão tomando diante das contradições institucionais. 

Então por exemplo no caso, valeria apenas dizer que é uma escola particular! Eu não tenho 

vivência de escola pública, eu tenho de ouvir falar, mas eu não tenho como minha prática. E 

numa escola particular, no meu entender, existe uma contradição que é fixa, super inerente e 

que varia conforme o tempo... e eu estou lá há quase quatro anos e eu nunca vi ela desaparecer 

que é um conflito que existe entre você se comprometer com a proposta pedagógica e com a 

qualidade do ensino e por outro lado, poder...(como eu vou dizer?) poder se manter enquanto 
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empresa, porque não deixa de ser uma empresa e ter um lucro, e se garantir ali no mercado? 

Que é um mercado, não deixa de ser, então o que acontece é que às vezes, como toda 

instituição, tem os seus não ditos, as coisas proibidas de se pensar, de se falar, então, às vezes 

pode parecer errado uma escola particular também querer lucrar, então às vezes não se pode 

falar claramente sobre isso, isso gera um certo mal estar, não se fica sabendo exatamente os 

motivos pelos quais um pedido foi aprovado ou não foi aprovado ou desde material ou até de 

pessoal e tudo mais, então são coisas que eu acho que a minha função compete poder ajudar a 

circular essas coisas, o que parece proibido possa ser falado, de uma maneira que diminua 

esse mal estar das coisas que não podem ser faladas vamos dizer assim, que é o nosso trabalho 

na verdade tudo quanto é lugar, escutar o que está latente, poder tornar consciente de alguma 

maneira ou pelo menos ajudar a nomear quais são as angustias que surgem diante de você 

poder falar alguma coisa, ou acreditar que você não pode falar a respeito de alguma coisa e 

tudo isso. Numa reunião de equipe, que ocorre nessa instituição semanalmente, às vezes você 

percebe as pessoas se dividirem em subgrupos e tomarem partidos, então, uma pessoa que 

pensa mais no lucro, outra que pensa mais no ensino, como se fossem coisas que são 

necessariamente cindidas umas das outras. E fica difícil de achar uma justa medida entre as 

coisas para avançar, então, isso eu tento sempre explicitar, e a gente poder, então, saber que 

uma coisa não anda sem a outra e tentar encontrar aí um meio termo. Porque no fim as 

decisões são tomadas o tempo inteiro dentro da escola porque tem coisa acontecendo o tempo 

inteiro, imprevisto o tempo inteiro. Acho que uma escola que não tem imprevisto não é uma 

escola legal, porque a escola tem que estar aberta ao que acontece com os alunos, eles estão 

crescendo, enfim. Têm as regras, os regimentos no qual a gente pode se apoiar, mas sempre 

tem algo que a gente nunca pensou e aí a gente precisa relembrar sempre, quais são os 

objetivos da proposta pedagógica, da escola enquanto instituição, quais são os valores dessa 

escola e tudo e tentar criar uma solução para cada conflito que vai surgindo ali e sempre 

tentando perceber: "mas por que que você acha isso e você acha aquilo, vamos pensar!" aí as 

pessoas argumentam, você procura entender o que que está se colocando ali que está 

impedindo que se chegue numa solução? Então, acho que é isso, facilitar um pouco a 

conversa ali, a comunicação dentro da escola para que, as crianças, os alunos, enfim não 

tenham que pagar também por isso. Como poderia ser isso de pagar? Por exemplo, um aluno, 

geralmente esses alunos que são os imprevistos, vamos dizer assim, que não andam conforme 

o ritmo, conforme o que tudo que já foi pensado para a maioria para quem foi feito o 

regimento da escola e aí sempre tem alguém que não se encaixa totalmente na situação, e 
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então o que que acontece? Essas pessoas que não se encaixam provocam a gente a pensar em 

novas soluções, é nesse momento de pensar em novas soluções que surgem conflitos, a gente 

acaba descobrindo que a gente não é tão homogêneo, que a gente não tem opiniões tão 

harmônicas, que nós temos diferenças entre nós, então, não são só uns alunos que são 

diferentes dos outros, ou poucos que são diferentes da maioria, somos nós também. Então isso 

em geral causa bastante turbulência, desconforto no grupo, ali na equipe gestora de onde vão 

sair todas as decisões de como vão ser encaminhadas as coisas. E aí se o psicólogo não está lá 

dentro, ou se ele está meio dormindo, ou se ele não está atento o que pode acontecer, (e que 

eu já vi acontecer e aconteceu inclusive de baixo do meu nariz e eu na hora não pude 

perceber) e a gente vai vivendo e vai aprendendo, mas eu acho que é o fato das pessoas se 

digladiarem mesmo. E tomarem posições diametralmente opostas e vence quem tem mais 

força dependendo da circunstância ou quem é mais estrategista, ou quem tem mais 

ascendência ali dentro. Pensando em um ambiente de trabalho como qualquer outro, uma 

escola onde existem jogos de poder. E as pessoas podem vencer, vamos dizer assim, por 

questões que não se remetem ao foco que deveria ser o bem estar do aluno. Então, o aluno 

pode vir a ser transferido, convidado a se retirar, coisas muito drásticas podem acontecer 

como resultado disso. Certo?! Por que a escola é pressionada por vários lados, então a escola 

tem que se posicionar diante de pais, de profissionais que atendem uma criança às vezes, de 

conselho tutelar, de figuras da lei, então as pessoas se acaloram numa discussão. É sempre 

como se fosse um caso de vida ou morte, quase sempre, o destino de um aluno, num conselho 

também, não só nas reuniões de equipe, mas nessas situações como um conselho de classe 

onde a gente sabe que conselho é soberano que a nota não... se a nota definisse a situação de 

um aluno por si só não haveria conselho, então aquele aluno também que fica ali no limite 

também que desafia todo um regimento, todo um sistema que foi montado para aprovar 

alguns e reprovar outros, aquelas pessoas que ficam... que põem em dúvida tudo isso, num 

conselho também as discussões surgem de uma maneira acalorada, e você precisa poder fazer 

que todas as opiniões tenham seu devido peso. Que uma não se... que a fala da direção não 

tenha mais peso porque é da direção, que o professor que está ali no processo do dia a dia com 

o... então, que a hierarquia valha sim, porque existe uma hierarquia, mas que também seja 

dado um devido peso a quem acompanhou o processo e que tudo isso possa... que as coisas 

possam ser consideradas, todas. Depois você metaboliza e chega numa conclusão, mas acho 

que faz parte do papel do psicólogo escolar, poder ajudar que todas as partes possam ser 

consideradas. E também, por exemplo, às vezes a gente pode ajudar, individualmente, não no 



234 

 

 

grupo mais, mas individualmente nesses contatos que a gente tem com o professor ou com 

alguém da equipe e poder mostrar que há uma tendência, uma facilidade em si de ter empatia 

com certas dificuldades, de certos alunos, e uma dificuldade de poder ser receptivo e 

acolhedor com as dificuldades de outros certos alunos e que talvez tenham a ver com eles e 

não com o aluno, ou a verdade, não existe a verdade, existe a verdade de cada um, a verdade 

pura acho que é uma coisa que tem que ser desconstruída também, todas essas morais sociais 

que vem e oprimem as escolas, do tipo, "não porque o aluno com necessidade educacional, ele 

tem que ser incluído!", bom, tudo bem, mas o que é ser incluído? E quem é esse aluno com 

necessidade educacional especial, sabe? Tem que ajudar a desconstruir um pouco essas 

receitas que vem assim, porque, por exemplo, nos casos de bullying: "esse é a vitima e esse é 

o vilão, então a escola que for omissa terá que responder juridicamente". Mas onde nós 

estamos sendo omissos? Por que ele é a vítima? São papeis complementares, então as pessoas, 

os dois tem a sua responsabilidade, então vamos, a gente deixa bem claro qual que é a postura 

no caso dessa escola. Nós vamos evitar que ele seja... oprimido, vamos impedir, se preciso for 

com contenção, as pessoas vão ser advertidas, vão sofrer as consequências dos atos delas, mas 

também a gente aposta que o conflito serve para crescer quando as pessoas podem, elas 

conversarem sobre o que houve, onde elas podem perceber que..., só bate em mim se eu 

deixar bater, eu posso correr, eu posso gritar, eu posso, enfim... que é preciso também ter 

coragem de sair desse lugar e a pessoa que está batendo também poder, só ela quem está 

batendo? Muitas vezes você descobre que ela também apanha em outros espaços, então ir 

além do fenômeno do jeito que esse sensacionalismo que existe hoje em dia. Então, a gente 

aposta que o conflito... a gente fala: por que a gente não põe câmera na escola, no espaço onde 

estão as crianças? Porque para a gente pouco importa descobrir quem bateu em quem de fato 

assim, não que não importa, mas pouco importa, por quê? Porque na verdade a gente não 

quer... a gente vai ficar com o que eles contam, com a palavra de um, contra a palavra de 

outro e não é em todo lugar no mundo que tem câmera e a gente acredita que a câmera inibiria 

um conflito que, se ele acontecer, que bom que está acontecendo na escola, porque a escola é 

o espaço para aprender a se relacionar, então a gente vai colocar eles para conversar e a gente 

não vai ter medo de colocá-los para conversar e eles vão poder falar: "não, você que está 

errado, não, você que está errado!" e vai ter alguém mediando tudo isso, então não é o 

psicólogo que tem que fazer essa mediação, na minha concepção o orientador educacional que 

lá no caso é o pedagogo, ou o coordenador, ou a diretora, eles, tem que estar aptos a isso, mas 

eu percebo que faz diferença ter um psicólogo na escola, para poder dar suporte a essas 
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intervenções, então se a pessoa que está ali naquele cargo não sentir segurança em alguma 

situação, ou por ter essas identificações ou por não ter mesmo a prática de se descolar desses 

discursos sociais, o psicólogo acho que ele tem... vamos dizer assim, a formação dele ajuda 

para ele... treinar esse pessoal para isso, entendeu? Eu vejo assim; então tem vezes na minha 

prática que eu faço essas intervenções junto com o orientador e tem vezes que eu fico só na 

retaguarda, para escutar a intervenção que foi feita para opinar, e dizer: "ah, mas aqui você 

não estaria privilegiando esse lado? ou aquele?" 
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Entrevista - Dalva 

 

Identificação do sujeito 

 

Sexo: F. 

Idade: 47 

Data da entrevista: 05/06/2013 

 

Cargo: Orientadora educacional 

Vínculo: empregatício 

Local: Colégio particular - município do Estado de.São Paulo 

 

Formação: Psicologia 

Ano: 1989 

Local: Universidade pública - município de São Paulo 

Pós-graduação: Aperfeiçoamento de orientação à queixa escolar, e outros.avulsos de 

procedimentos psicopedagógicos 

 

O que é ser psicóloga escolar? 

Psicóloga escolar... vem muita emoção... primeira coisa, vem muita emoção. Eu sou 

chorona mesmo, você não repare (lágrimas nos olhos, fala emocionada). Eu sou uma pessoa 

que fala pela emoção. As pessoas às vezes falam que eu sou muito emotiva, mas eu já aprendi 

a lidar com isso. Então eu continuo falando, vamos lá. A profissão de psicóloga escolar! Eu 

nunca imaginei que fosse ocupar um cargo como esse, ainda mais numa escola como essa. 

Porque eu venho de uma linha de base: vim da USP, a minha educação toda foi... minha mãe 

foi professora, eu cresci no meio escolar, então é praticamente a minha casa. É uma 

continuação da minha vida como pessoa. Minha escolha pessoal e profissional começou por 

aí. O que é ser uma psicóloga escolar? É uma junção de muitas coisas, de muitos fatores; 

profissional, pessoal. Profissional, porque eu estou aqui como uma profissional que lida com 

pessoas: com mães, com alunos, com professores, com a instituição. E pessoal porque eu sou 

meio mãe, aqui, também. Então, o psicólogo escolar é um profissional que junta muitas 

esferas e tem uma amplitude grande, mas quando se depara no trabalho em si, percebe que a 
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sua limitação existe de acordo com o que a instituição espera da gente também. Então 

psicóloga escolar é um desafio. Limitações porque a gente está lidando com pessoas que tem 

suas limitações, mas que também tem suas possibilidades. A gente caminha com esse ser 

humano no limite das possibilidades das pessoas também. Então a família tem o seu limite, os 

professores tem o seu limite de compreensão, a escola tem o seu limite de atuação e de regras 

institucionais, e eu tenho que me adequar a isso tudo. Então, é um profissional em constante 

desafio. É um profissional que está em permanente busca pelas brechas, por onde eu posso 

caminhar e que não me limite tanto. Apesar das limitações, a minha busca pelas brechas é 

constante, das possibilidades também. (pausa) O trabalho que eu faço aqui é um trabalho bem 

dinâmico, eu não sou uma pessoa que foi contratada para ficar nesta salinha; seria muito fácil 

eu ficar aqui e receber os alunos e receber os professores, mas não. Eu digo que a psicologia 

escolar (digo, a orientação escolar, eu não sou contratada na carteira como psicóloga escolar, 

eu sou contratada como orientadora educacional). Eu fui uma vez só contratada como 

psicóloga escolar na vida, quando eu trabalhei em outro lugar. Aqui eu sou contratada como 

orientadora educacional. Eu sou a alma da escola, eu e outras pessoas como no meu cargo, 

somos a alma da escola porque a gente está aqui desde a recepção dos alunos, a matrícula dos 

alunos, passamos a concepção da escola, a postura da escola, a filosofia da escola para um 

aluno novo, recebe esse aluno, dá todo um suporte à família, a esse aluno, e no desenrolar do 

ano está junto com ele acompanhando comportamento, acompanhando nota, acompanhando 

problemas familiares, dinâmicas da sala de aula. Em todos os momentos, a gente está junto. 

Os eventos paralelos, feira do livro, festa junina, que agora a gente está se aprontando para 

isso, e tudo isso, a gente participa diretamente do dia-a-dia do aluno, em sala de aula, fora da 

aula, em saúde, inclusive, se acontece alguma questão de saúde toca a orientadora levar o 

aluno para o hospital. É por isso que eu digo: somos um pouco mães também; um pouco 

muito. Às vezes acho que até sou mais mãe aqui do que fora daqui (rs) ... é muito tempo. Eu 

trabalho 44 horas semanais, isso por baixo; às vezes eu trabalho 48, 50, 52 horas semanais, 

isso porque eu trabalho fora do município onde eu moro. Eu moro em São Paulo, pego a 

estrada todo dia, então, uma hora para ir, uma hora e meia para voltar, além da carga horária 

de 10 horas no mínimo, então é um sacerdócio, quase um sacerdócio. Estou aqui há três anos. 

Quando eu me formei, eu fui trabalhar como educadora numa escola de educação infantil. 

Escola particular, privada, de educação infantil com uma classe de crianças de 4 anos. Eu digo 

que eu caí de para quedas porque logo que eu me formei eu arrumei esse emprego e era um 

emprego bom. E foi uma grande escola para mim, eu tive oportunidade de pegar uma classe 
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de crianças de sete alunos, só, de quatro anos, então era praticamente um laboratório. Eu 

conhecia muito bem as crianças, eu tinha acesso, tinha uma proximidade muito grande com as 

famílias, foi de um aprendizado muito rico para mim. Eu fiquei dois anos trabalhando nessa 

escola. E eu sentia falta do... do individual; então eu tentei conciliar, nessa época, o 

consultório com o trabalho em escola - era meio período, (eu era feliz e não sabia), eu 

trabalhava meio período, e depois disso eu tentei conciliar consultório e consegui. Atendia 

praticamente de graça uma comunidade carente num projeto da Federação Israelita do Estado 

de São Paulo que pretendia atender crianças da comunidade judaica que não podiam pagar um 

tratamento tradicional. Então eu atendia por um preço bastante simbólico. Eu comecei atender 

no consultório, juntando um pouco a prática da psicopedagogia (eu nunca fui para a 

psicologia clínica), semprei fui para o olhar da queixa escolar, mas diferente da queixa escolar 

que eu aprendi na USP, apesar de a minha formação ter sido bastante voltada para a queixa 

escolar pública, a minha atuação foi basicamente em escola particular. Só um ano que eu tive 

uma experiência num concurso que eu prestei em Santo André, e lá foi na rede pública 

municipal. Isso foi quando o meu filho tinha nove meses, foi em 1998 e 1999. Foi um 

concurso que eles fizeram para uma equipe multidisciplinar no CADE58. É uma equipe que 

estava se formando para receber os portadores de necessidades especiais na rede municipal, 

tanto EMEIs59 quanto creches. E eles selecionaram psicólogos, fono, assistente social e 

fisioterapeutas. Eu fui uma das selecionadas, eu e mais uma psicóloga. Tivemos uma missão 

quase que impossível, para poder administrar e receber os professores, primeiro os 

professores que incluiriam os alunos portadores de múltiplas deficiências e necessidades e nós 

estávamos nos formando, praticamente. Nós não éramos especialistas no assunto de inclusão. 

Inclusão era um assunto que estava muito recente na época, e Eglér Mantoan era praticamente 

a 'papa' do assunto, mas a gente já estava trabalhando e se inteirando do assunto. Então foi 

uma coisa muito atropelada, numa administração petista que tinha lá o jeitão deles e foi o que 

foi, muito difícil trabalhar, foi uma equipe que foi contratada como se a gente tivesse sido 

enxertada ali, caímos de paraquedas e as pessoas que já trabalhavam há muitos anos na rede 

olhavam a gente com estranheza: "o que esse grupo veio fazer aqui? Eles pensam que sabem 

alguma coisa? estão chegando e não sabem nada!" E a gente não sabia, mesmo; eram poucas 

as pessoas que tiveram alguma formação bem específica. E então foi uma coisa meio capenga, 

sabe? Mas também foi uma experiência rica, porque a gente entrou em contato com muitas 

                                                            
58 Centro de Atenção ao Desenvolvimento Educacional. 
59 Escolas Municipais de Educação Infantil. 
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deficiências, muitas dificuldades, necessidades, então nesse meio tempo eu entrei de sola na 

questão da diferença, do bem diferente, não era o diferente que apresentava problemas 

cotidianos. Eram aquelas necessidades que precisavam de aparelho na escola, reforma, acesso, 

transporte - como vai transportar uma pessoa que apresenta hidrocefalia numa condução 

normal? - enfim, todas essas questões, e a gente tinha que dar um suporte para esses 

professores que recebiam de um dia para o outro, praticamente, esses alunos em sala de aula 

comum. Só que a gente não se adequava ao que era imposto para a gente. Eu sou meio 

rebelde! Eu sou uma pessoa que não aceita goela abaixo as coisas, e eu sempre tive 

dificuldade de ser aceita no meu trabalho, por quê? Porque eu tenho uma visão de que não dá 

para a gente vir com uma receita pronta. A gente tem que ver o que as pessoas já sabem, o que 

as pessoas acreditam. Não dá para eu chegar com um olhar clínico numa escola. E eu nem 

tinha esse olhar clínico, eu tinha um olhar da psicopedagogia, mas não era da psicologia 

clínica, então já houve uma escolha por mim. E eu não tinha esse preparo; eu tive que ir me 

formando, preparando e atuando. A minha aprendizagem de ser psicóloga foi mais ou menos 

na raça, dá para você perceber, não é? Eu não fui muito pela linha teórica. Eu nunca cheguei a 

fazer de fato um curso que me capacitasse, quer dizer, curso eu fiz, mas como eu nunca atuei 

na área pública logo de imediato, então aquele conhecimento ficou na gaveta. Depois eu fui 

para a psicopedagogia que era outra linguagem. Fiz cursos práticos que me 

instrumentalizassem para lidar com a leitura, compreensão, com a questão da matemática, 

aritmética, pensamento concreto, enfim, jogos - fiz muito curso com o Lino de Macedo – 

então, acabei me enriquecendo muito de instrumentos e de ferramentas. Mas o pensamento 

que estava subjacente a tudo isso eu não busquei. Eu sempre soube que essa era uma falha na 

minha formação, que isso era um vazio. E aí já era casada, quando estava trabalhando em 

Santo André. Meu filho nasceu, e com nove meses eu fui trabalhar em Santo André e fiquei 

um ano lá, porque foi um contrato de um ano só. Era uma equipe que foi contratada para 

instalar esse serviço, e tchau! Bem isso: põe e tira! E acabou, todo mundo foi embora, o 

projeto continuou por mais um tempo, e depois foi para um outro caminho e essa equipe que 

investiram bastante, não deu continuidade. Aí, teve uma questão pessoal da minha família, do 

meu marido que ficou muito doente, na ocasião, ele teve que se operar e eu tive que tomar as 

rédeas da família. Eu sempre trabalhei período integral, eu fui para o P. (colégio particular de 

grande porte), fiquei um ano; mas devido a muito problema da família, meu marido estava 

muito doente, eu tinha filho pequeno, eu saía muito cedo de casa, ele não tinha estrutura para 

ficar cuidando do meu filho, eu estava muito em conflito por causa disso. Resolvi que não ia 
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dar certo. Joguei pela janela um empregão. Joguei, não! Me jogaram! Mas eu também não fiz 

por onde, para ficar. Não batalhei com unhas e dentes porque eu vi que não iria aguentar. 

Então naquela época eu fui muito criticada pelo meu marido que eu abandonei um trabalho 

que poderia ser um filão muito bom para mim e para a família. Mas eu fui em busca do que eu 

acreditava, que era ficar mais tranquila, buscar alguma coisa mais próxima do meu filho. E aí 

eu fiquei um tempo desempregada. Fui trabalhar em outras coisas porque a situação estava 

meio difícil. Fui trabalhar em outras coisas, trabalhei com marketing, loja virtual, nada a ver... 

mas foi bom, também. Porque eu botei o pé no chão e falei: "preciso, eu não vou nem olhar o 

que, é a oportunidade que apareceu". Então fui em frente. Aí, trabalhei durante um ano, um 

ano e pouco com isso. Fiquei desempregada e meu casamento acabou. Quando o meu 

casamento acabou, eu estava na rua, não tinha trabalho, estava com uma mão na frente e outra 

atrás, porque fui eu que quis me separar, não aguentava mais a situação de uma pessoa que 

não estava de bem com a vida dele, tudo reclamava, estava pesado, e eu de novo resolvi 

bancar o que eu acreditava: se tem alguém que está me atrapalhando, que não está 

conseguindo me deixar seguir, eu acho que eu tenho direito de seguir a minha vida, e ele tem 

o direito de seguir a vida dele. E aí eu me separei, depois de muita história - eu estou 

encurtando para não entrar por essa via! Mas aí eu me separei e eu estava sem emprego. E eu 

fui fazer quiches em casa, fui fazer torta. E no meio de uma torta, no meio de outra, recebi 

uma proposta de emprego para trabalhar em outro colégio particular de grande porte. Eu 

agarrei esse emprego com unhas e dentes, porque eu estava na rua da amargura. Peguei esse 

trabalho e fui seguir uma linha reta. Fui contratada para ser orientadora profissional, fazer 

OP60 lá no colégio. Só que não era a minha praia, apesar de ter feito formação também na 

USP como orientação profissional, eu não queria muito. Eu queria trabalhar é na orientação 

educacional, só que eu não tinha tanta prática assim, e o colégio precisava de prática. E aí eu 

fui, fiquei um tempo na OP, e depois da OP eu fui para a OE.61 E aí eu fui lançada num outro 

oceano: 45 alunos por sala, 10 salas sob a minha responsabilidade, lotadas de alunos, só que 

lá no colégio a gente tinha um quadrado mais delimitado. Então a orientação educacional era 

vista como... eu era vista como uma pessoa... como se fosse um bombeiro, eu era um 

bombeiro, que apagava incêndio. Não tinha grandes envolvimentos, grandes atendimentos, e 

os atendimentos não poderiam durar muito, eram bem pontuais, e era uma escola focada no 

vestibular. Então, assim: metas e objetivos muito definidos. Quando eu me estendia - e eu me 

                                                            
60 Orientação profissional. 
61 Orientação educacional. 
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estendo nos atendimentos, aqui eu fico 40, 50 minutos, uma hora, uma hora e meia, e não me 

é cobrado.... se eu quiser, é por minha conta; eu sei que tenho que atender um monte. Se eu 

quiser ficar, é porque eu estou doando esse tempo. Porque, a rigor, se tivesse que seguir, 

também, eu tenho que seguir uma produção, porque são muitos alunos que eu tenho que 

atender. São muitas famílias, eu tenho que seguir o que a instituição me pede, eu tenho que 

atender todas as famílias cujos alunos não atingiram a média. Então eu tenho que ver o que 

está acontecendo, sugerir encaminhamentos. Lá no outro colégio eu não tinha toda essa 

penetração. E eu fiquei durante 6 anos nesse anterior. E logo depois que eu havia entrado 

naquele, eu fiquei viúva. Eu já havia separado e ele acabou falecendo poucos meses depois. 

Minha vida deu uma guinada muito grande e eu nem considerava a possibilidade de estudar, 

de me alimentar intelectualmente, porque não cabia na minha vida isso. E eu acabei seguindo 

esse lado mais prático. Então fui aprendendo na profissão mesmo, a ser uma orientadora, o 

que era orientar, o que era estar junto com as famílias, o que era estar junto com alunos, com 

professores, melindres e calos e dificuldades, e como falar com um, e como falar com outro, a 

questão da ética, a questão de onde vai a minha possibilidade de trabalho, onde não cabe mais 

a mim. Então, eu penei; penei, foi difícil, bati muito a cabeça na parede. E acho que até hoje 

também estou penando! Mas acho que acabei criando uma casquinha um pouco mais grossa 

(rs). Eu adoro minha profissão! Às vezes eu acho que. - é o que estava falando com uma 

amiga agora - é muito difícil eu separar a minha profissão do fato de eu ser mãe. Então muitas 

vezes eu acho que eu sou mãe aqui dentro de muitas pessoas... acho, não! Eu estou fazendo 

esse papel, por que: "senta aqui, vamos conversar, o que está acontecendo?" Enfim, hoje em 

dia as mães falam comigo, contam comigo, contam com a minha ajuda, então tenho esse 

papel de ouvir, de escutar, que pode até se confundir. Claro que não se confunde porque eu 

não sou mãe de ninguém aqui. Mas na medida em que eu tenho que me preocupar se o 

fulaninho trouxe lanche, se não trouxe lanche, eu tenho que autorizar ele a comer, se o 

fulaninho machucou, eu tenho que levá-lo até o hospital, se o fulaninho está indo mal, eu 

tenho que chamar e ver caderno, e ver agenda, sabe? Então eu estou substituindo, tenho plena 

noção. Mas a sociedade me pede isso, a escola me pede isso, eu me peço isso, porque eu vejo 

a criança ali sozinha e fico imaginando meu filho sozinho também em casa! Quem que está 

ajudando ele? Cadê a mãe dele? a mãe está ajudando outras crianças! E graças a Deus meu 

filho não precisou tanto de mim nessa parte escolar porque ele, graças a Deus, foi sozinho. 

Graças a Deus, mesmo, porque acho que só por Deus! Então não me demandou tanta... mas 

falta o lado mãe. Eu estava conversando com essa minha amiga, e estava dizendo: "Puxa, mas 
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eu não consigo separar esse meu lado mãe desse meu lado orientadora!". Quando eu chego em 

casa, meu filho reclama: "Mãe, para de ser orientadora aqui em casa! deixa de lado isso!" E 

muitas vezes eu não consigo! É muito difícil para mim. Então é quase como se fosse a minha 

identidade. Eu quando viajo, vejo alguma errada, sei lá, criança jogando uma latinha, eu vou 

lá e falo: "Escuta, isso aqui é lixo? o chão é lixo?" comento qualquer coisa, enfim, aí meu 

filho: "Mãe, você não está na escola!" É isso. 
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ANEXO B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
 

As informações aqui contidas estão sendo fornecidas para sua participação voluntária no estudo 
que visa a compreensão sobre a atuação de psicólogos escolares. 

A amostra da pesquisa será composta de psicólogos escolares. A metodologia a ser utilizada é 
História Oral Temática, que consiste em uma entrevista, na qual, os profissionais serão convidados a 
narrar sobre as ações que desenvolvem no campo escolar. 

As narrativas dos psicólogos serão registradas em gravador de voz, transcritas e arquivadas por 
participante da pesquisa separadamente. Após o término das entrevistas previstas nesta pesquisa, cada 
documento transcrito deverá compor um banco de histórias único. O procedimento de análise do 
banco de histórias pretenderá fazer uma integração com o objeto da pesquisa, estabelecendo critérios 
entre as narrativas, que possam tecer uma compreensão do grupo pesquisado sobre a problemática 
apresentada. A duração estimada para a entrevista é de 30 minutos. 

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para 
esclarecimento de eventuais dúvidas. A pesquisadora principal é Liliana Pereira Lima Azevedo, 
doutoranda do Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Nove de Julho, sob a 
orientação da Profa. Dra. Elaine Dal Mas Dias; ambas podem ser encontradas no endereço Avenida 
Francisco Matarazzo, 612, prédio da Pós-Graduação, Água Branca, São Paulo. 

É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de participar do 
estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na Instituição. 

As informações obtidas serão analisadas individualmente, preservando-se a identidade do 
indivíduo. 

Os participantes terão informações dos resultados parciais a qualquer momento que sejam 
solicitados e ao final da pesquisa. 

Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo. Também não há 
compensação financeira relacionada à sua participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será 
absorvida pelo orçamento da pesquisa. 

A pesquisadora compromete-se a utilizar os dados e materiais coletados apenas para fins de 
pesquisa. 

Eu, _______________________________________________, portador do documento 
____________________ acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li 
ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo. Eu discuti com a pesquisadora Liliana Pereira 
Lima Azevedo sobre a minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são 
os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias 
de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação é 
isenta de despesas. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu 
consentimento a qualquer momento. 

 
 
Assinatura do pesquisado/representante legal: ________________________ 
 
Local e Data: __________________________________ 
 
Assinatura da testemunha: ________________________________________ 
 
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste 

entrevistado da participação neste estudo. 
 
 
Assinatura do pesquisador: _________________________________________ 
 
Local e Data: ___________________________________  


