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RESUMO 
A Psicologia escolar está em constante busca pelo seu reconhecimento e garantia de um espaço na educação. Visto que 
a melhora neste aspecto é significativa com o trabalho desse profissional, que tem por objetivo primordial o 
desenvolvimento biopsicossocial do indivíduo, enquanto ser responsável pela construção do seu conhecimento, nota-se 
portanto, que muitas são as facetas que possibilitam sua atuação, que em conjunto com a equipe educacional, o trabalho 
é promissor, constante e satisfatório. Desta forma busca-se conhecer juntamente com este profissional, o cotidiano de 
sua atuação, e contribuir para a realização de seu trabalho, tornando o estágio institucional supervisionado um via de 
acesso a informações, como também de troca de conhecimentos e experiências, possibilitando ao egresso no mercado 
de trabalho mais confiança a e suporte para sua atuação na área escolar. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

A Psicologia Escolar em sua finalidade pode proporcionar em âmbito escolar e educacional 

diversas facetas para o desenvolvimento do ensino-aprendizagem, bem como o planejamento de 

estratégias e ações de ordem científica para equipe pedagógica e docentes, a família, os estudantes e 

toda a comunidade escolar.  Com o papel de prevenir e solucionar, baseado em conhecimentos a 

respeito do desenvolvimento emocional, cognitivo e social.     

 O psicólogo escolar desenvolve, apoia e promove a utilização de mecanismos adequado para 

o melhor aproveitamento acadêmico do aluno a fim de que este se torne um cidadão que seja 

prestativo para com a sociedade, tendo bons resultados. Atua também como o centralizador de 

reflexões e conscientizador de papéis representados pelos vários grupos que compõem a instituição 

escolar. Portanto, nesse papel, o psicólogo trabalhará as relações que se estabelecem na escola, de 

forma a considerar o meio social onde estas se inserem, atuando sobre a conduta escolar.  

 O Estágio Supervisionado em Psicologia das Instituições do Centro Universitário Fundação 

Assis Gurgarcz, em específico a Psicologia Escolar, tem por objetivo levar o acadêmico a vivenciar 

as práticas diárias do profissional de psicologia dentro da instituição, proporcionando experiências 

que demandam todo o conhecimento teórico e prático já adquirido pelo mesmo dentro das 
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disciplinas propostas, conhecimentos estes que em contato com a realidade escolar,  somarão aos 

demais envolvidos e proporcionará grandes feitos dentro do planejamento letivo.   

 Por fim, busca-se através deste campo de estágio conhecer a importância do Psicólogo 

escolar, bem como as demandas encontradas por ele em sua atuação, além de compreender os 

objetivos e alicerces deste profissional, com o intuito de vivenciar na prática os resultados deste 

trabalho, o qual é realizado dentro de um Colégio particular de Cascavel no Paraná.   

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Contextualização Histórica 

  As origens históricas da Psicologia Escolar remetem ao século XIX, ligados aos problemas 

com menores (abandono, negligência, delinquência e outros), originou a procura por profissionais 

preparados para fornecer ajuda às escolas e aos órgãos jurídico legais em relação a problemas de 

avaliação e compreensão das dificuldades existentes, bem como suas possíveis causas. Já nos EUA 

a formação de Psicólogos escolares vem liderando a mais de 30 anos. 

         A psicologia escolar ainda sofre com as definições históricas, sendo taxada segundo PATIAS 

(2014) com foco no indivíduo problema, onde é portanto pouco conhecida por profissionais e pelo 

senso comum. Desta forma a partir dos anos 80 a prática passou a ser ressignificada, passando 

assim do modelo individualizado para o contexto escolar e suas relações, deixando o lugar de 

normatização e buscando a promoção e prevenção de saúde na comunidade escolar.  

2.2 A Psicologia Escolar e Educacional 

 A Psicologia vem crescendo como um das profissões mais escolhidas como graduação, 

ampliando sua área de atuação na esfera pública e privada, contudo, a Psicologia Escolar e 

Educacional infelizmente não ocupa um espaço tão favorável, não tendo consolidado a política 

pública que conta com psicólogos e psicólogas nas equipes multidisciplinares na educação básica, 

tanto para as escolas da rede pública, como para as escolas da rede privada. FRANSCHINI e 

VIANA (2016).  Nesse sentido, segundo PATIAS (2014) o psicólogo atua como o centralizador de 

reflexões e conscienti-zador de papéis representados pelos vários grupos que compõem a instituição 

escolar. Portanto, nesse papel, o profissional trabalhará as relações que se estabelecem na escola, de 

forma a considerar o meio social onde estas se inserem, atuando sobre a instituição escolar. 
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De fato, ao enfatizar a prevenção, o psicólogo nesse contexto pode colaborar com a 
propagação de informações e a transmissão de conhecimentos específicos ou diferenciados. 
O profissional de psicologia deve fazer isso através de linhas de ação e elementos 
influenciáveis em determinadas situações escolares, nesse sentido, o psicólogo deve 
transitar por salas de aula, pelo recreio, sala de professores, enfim, pela escola. (PATIAS, 
2014 apud COSTA; SOUZA; RONCAGLIO, 2003). 

O fracasso escolar carrega, em sua base, a responsabilização (ou culpabilização) ao próprio 

aluno e à sua família, das dificuldades que vivencia em relação ao aprendizado escolar, enfatizando 

as limitações e deficiências que, supostamente, o aluno teria. A cultura do sucesso escolar, por outro 

lado, privilegia as potencialidades e possibilidades em vez dos problemas e dificuldades, focaliza as 

diferentes alternativas individuais e coletivas de superação das adversidades, valoriza as diferenças, 

a heterogeneidade e a diversidade de formas de aprender, pensar e estar no mundo. Nesse sentido, a 

Psicologia Escolar tem buscado consolidar uma atuação que se baseia em crescimento e sucessos 

dos atores escolares em contraponto à ênfase em problemas e dificuldades. 

2.3 A Psicologia Escolar Contemporânea 

Atualmente a Psicologia Escolar se faz mais presente na prática do que apenas no discurso, 

trazendo novas perspectivas e representando uma grande demanda na atuação, entrando em uma 

nova fase, na qual vem criando ações afirmativas, que dão respostas a vigorosas e pertinentes 

críticas formuladas a partir da década de 80. MALUF e CRUCES, (2008). 

Na literatura mais recente, encontramos muitos escritos que expressam o pensamento da 
comunidade acadêmica a respeito da Psicologia e dos psicólogos escolares, no que 
concerne à formação e atuação no campo educacional. É possível identificar nesses escritos 
ao menos duas grandes vertentes: a dos que mantêm o discurso reforçador da crítica, sem 
apontar caminhos para a superação das dificuldades identificadas, e a dos que relatam 
novas experiências e experimentam novas formas de atuação. As novas práticas e novas 
experiências nem sempre encontram lugar nos escritos, o que nos obriga a um esforço de 
busca, no sentido de resgatá-las do oral e do conhecimento direto. É a partir da literatura e 
de nossa experiência que arriscamos um novo olhar sobre a realidade atual da formação e 
da atuação do psicólogo escolar no País. (MALUF e CRUCES, 2008) 

Os psicólogos escolares em cuja prática manifesta-se essa nova perspectiva, embora não 

sustentam um discurso único, desenvolvem ações compatíveis entre si, ou seja, semelhantes nos 

objetivos e nos resultados. De acordo com OLIVEIRA e ARAÚJO (2009), a articulação da 

Psicologia com a Educação oportunizou a emergência do psicólogo escolar, profissional que por 

muito tempo se caracterizou por classificar e ajustar, à escola, os alunos com dificuldades escolares, 

aplicando o conhecimento psicológico ao contexto escolar. A partir de avanços teóricos e práticos 

relativos à Psicologia e de uma postura crítica diante da atuação da área nas escolas, a relação 

Psicologia-Educação se modificou, configurando-se por interdependência de conhecimentos. Nesta 
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nova configuração, a Psicologia Escolar passou a valorizar as relações e o contexto histórico no 

qual as dificuldades se instalam e, atualmente, caracteriza-se por uma atuação preventiva e 

relacional que valoriza a participação do professor e o cuidado com sua saúde psíquica. A 

Psicologia Escolar tem, hoje, o desafio de ampliar seu campo de atuação para outros contextos e 

níveis educativos e sistematizar ações diferenciadas que promovam o desenvolvimento e a 

aprendizagem dos envolvidos no cotidiano escolar. 

2.4 Objetivos e Finalidades da Psicologia Escolar /Educacional  

O trabalho do psicólogo segundo PATIAS (2016), deve priorizar a promoção e prevenção da 

saúde, tirando o foco da doença. A prevenção primária engloba ações voltadas a grupos amplos que 

ainda não apresentam dificuldades e antecede o surgimento de problemas psicológicos, visa a 

qualidade de vida. Já, a prevenção secundária volta-se para populações ou para subgrupos que já 

exibem sinais precoces de problemas psicológicos, buscando inibir problemas emergentes. Por fim, 

a prevenção terciária busca minimizar os efeitos e reduzir as consequências de uma doença já 

instalada.  

Os espaços e práticas da Psicologia Escolar/Educacional incluem, além das escolas, outras 

instituições com propostas educacionais, tais como: clínicas especializadas, consultorias a órgãos 

que necessitam de compreensão sobre os processos de aprendizagem (Sebrae, Sesi, etc.); equipes de 

assessorias com projetos para escolas; serviços públicos de saúde e educação; trabalhos de extensão 

universitária e projetos de pesquisa em empresas e ONGs, promovendo a educação permanente e a 

educação no (e pelo) trabalho. O mais importante não é o local de trabalho e sim os pressupostos e 

finalidades do profissional da educação. (CRP-PR, 2017) 

O Conselho Regional de Psicologia do Paraná (2007) elaborou algumas das finalidades das 

quais os profissionais de Psicologia Escolar pode se basear, sempre atentos ao que se acredita-se ser 

o “viver em cidadania”, pois este é o tema norteador para o trabalho do psicólogo 

escolar/educacional, que precisa respeitar a subjetividade de cada indivíduo, bem como elaborar 

meios adequados para o progresso de cada aluno. 

Para ter um resultado social, é preciso também que na escola aconteça o desenvolvimento 

integral do ser humano. No CRP-PR é possível encontrar propostas que sejam perspicazes e que 

tragam resultados, tais como:  

● Incentivar os educadores (incluídos os próprios psicólogos) para tomada de posições 

políticas em relação aos problemas sociais que afligem a todos; 
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● Estimular a escolha deliberada e conscientemente assumida de uma atuação profissional 

sustentada por teorias psicológicas, cuja visão contemple o homem em suas múltiplas 

determinações e relações histórico-sociais; 

● Assessorar a escola no desenvolvimento de uma concepção de educação, na compreensão e 

amplitude de seu papel, em seus limites e possibilidades, utilizando os conhecimentos da 

Psicologia; 

● Desenvolver uma concepção de Psicologia voltada a um compromisso social; 

● Propor uma concepção do fracasso escolar não como um processo individual; 

● Mediar os processos de reflexão sobre as ações educativas a partir da atuação com os 

diversos profissionais da educação; 

● Propor e apoiar a construção de novas alternativas sociais para auxiliar na administração de 

possíveis deficiências escolares; 

● Compreender e elucidar os processos de desenvolvimento bio-psico-social dos envolvidos 

com a escola; 

● Compreender e elucidar os processos diferenciados de desenvolvimento da aprendizagem 

(aprender a aprender) de cada aluno e de cada professor; 

● Compreender e clarificar a construção da subjetividade (construção do Eu) em cada 

ambiente educacional; 

● Assessorar a escola na busca da humanização do sujeito, através do encontro da cognição 

com a motricidade, os afetos e as emoções na educação; 

● Cultivar o enfoque preventivo: trabalhar as relações interpessoais na escola, visando a 

reflexão e conscientização de funções, papéis e responsabilidades dos envolvidos; 

● Buscar ser o mediador do processo reflexivo e não o solucionador de problemas; 

● Conscientizar o indivíduo da importância de sua participação e responsabilidade nos grupos 

em que está inserido, como a família, a escola, o trabalho e a sociedade. 

     Por fim, através dessas finalidades é possível que o profissional utilize de uma metodologia 

favorável e objetiva, se atendo às condições e a diversidade sociocultural em que se encontra, ou 

seja, adequando a sua realidade. Para os autores Franschini e Viana (2016), “a inserção do 

Psicólogo Escolar na equipe técnica da escola, portanto, é fundamental, pois é um profissional que 

vem somar no sentido de esclarecer as dimensões psicológicas implicadas tanto no processo 

ensino/aprendizagem como na relação que os educadores estabelecem com seu trabalho.” 

2.5 Políticas Públicas e a Psicologia Escolar  
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Nas últimas décadas, “a Psicologia reviu-se enquanto ciência e buscou novos rumos, 

visando construir concepções críticas da atuação profissional no campo da Educação, conforme 

significativo número de autores da Psicologia Escolar revela.” (SOUZA, 2010, p.140). Na medida 

em que o cenário político educacional brasileiro foi sofrendo alterações, devido a grande expansão 

dos cursos de extensão e pós graduação, novas questões se fizeram presentes, impulsionando a 

consolidação de um conjunto de pesquisas no Brasil e a sua repercussão no campo da elaboração de 

políticas públicas.  

 Martínez apud Souza (2010, p.142) apresenta uma série de sugestões e reflexões, a partir de 

três teses sobre a formação de psicólogos em políticas públicas. A primeira tese é a de que a 

formação inicial do psicólogo precisa ter como foco sua formação como sujeito do conhecimento, 

devendo ser desenvolvidos alguns elementos fundamentais para tanto, a saber, intencionalidade, 

autonomia, capacidade de reflexão, capacidade de tomar decisões, produção criativa e 

personalizada. A segunda tese refere-se ao fato de que a formação inicial deve estar direcionada ao 

desenvolvimento do que essa autora denomina de representações abrangentes da complexidade do 

funcionamento psicológico humano, tanto na dimensão social quanto na individual. E, por fim, a 

terceira tese refere-se à formação continuada, defendida como responsabilidade do psicólogo e, 

como sua principal forma de expressão, o autodidatismo. Nesse texto, a autora ressalta a 

importância do estágio supervisionado enquanto lugar institucional de contato com a realidade 

educacional e de desenvolvimento de um olhar crítico. 

 Atualmente se faz necessário ampliar os conhecimentos sobre as políticas educacionais, 

analisando a dimensão do processo educativo. De acordo Cassins (2007) a Psicologia 

Educacional/Escolar, apesar de sua grande importância, ainda enfrenta circunstâncias limitantes 

internas e externas. Das quais as internas são os próprios profissionais de Psicologia que com um 

olhar voltado ao clínico, não reconhecem essa área de atuação. Externas são profissionais da área da 

educação de desconhecem os benefícios que esta prática pode proporcionar. 

    Para Souza (2010) temos a possibilidade de construir, a partir das novas Diretrizes 

Curriculares de Psicologia, um currículo que inclua as discussões recentes da Psicologia Escolar e 

Educacional, bem como implementar ações, por meio de ênfases e estágios supervisionados, que 

permitam compreender a complexidade do fenômeno educativo para além de suas dimensões 

cognitivas, afetivas e sociais. Pois para que seja efetivada a atuação do psicólogo escolar precisará, 

portanto, considerar: o compromisso com a luta por uma escola democrática e com qualidade social, 

rompendo as diversas visões epistemológicas adaptacionista do Psicólogos na escolas, construindo  
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uma práxis psicológica diante da queixa escolar, visando o conhecimento das políticas públicas 

educacionais e às suas repercussões na vida diária escolar 

 2.6 O Cotidiano da Psicologia Escolar/Educacional 

No cotidiano escolar o Psicólogo poderá trabalhar algumas demandas, de acordo com 

algumas situações escolares, no quadro apresentado pelo Manual de Psicologia Escolar/ 

Educacional (2007) são destacadas algumas das possíveis causas, sugestões de estratégias e 

resultados esperados. Este quadro não se propõe a ser uma receita de soluções, apenas aponta, mas 

não esgota, situações em que o psicólogo escolar tem possibilidades de atuar, segue alguns 

exemplos encontrados no manual:  

 

Problemas 
relacionados a:  

 Possíveis Causas  Sugestões de Estratégias  Resultados 
Esperados 

Violência   Drogas lícitas e ilícitas;  
Regimento escolar mal 
divulgado ou impunidade; 
Permissividade social: 
incentivo à violência; 
Ausência de limites e de 
regras sociais claras;  
Problemas de origem 
familiar.  

 Normas claras e 
elaboradas em conjunto 
com os alunos;  Programa 
Aluno Destaque;  
Envolvimento de todos 
numa cultura da paz; 
Treinamento de todos os 
envolvidos na mediação 
de conflitos;  Dinâmicas 
de trocas de papéis que 
possam possibilitar que o 
indivíduo se coloque no 
lugar do outro; Dinâmicas 
que trabalhem tolerância 
e frustração e promovam 
desenvolvimento da auto-
estima.  

Alunos e 
funcionários mais 
responsáveis e 
comprometidos; 
Ambiente mais 
harmônico; 
Habilidades 
desenvolvidas para 
que possam executar 
suas tarefas de modo 
eficaz;  Maior auto-
controle 

Sexualidade Falta de orientação dos 
pais e educadores; 
Desinformação Social;  
Preconceitos. 

Dinâmicas de resgate da 
sexualidade sadia;  
Dinâmicas que permitam 
a análise de preconceitos 
e tabus;  Palestras 
informativas;  Grupos de 
discussões;  Grupos de 

Maior abertura para 
discussão do tema 
tanto em casa quanto 
no ambiente escolar; 
Mais saúde sexual e 
psicológica. 
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pais: trazer os pais para 
vivenciar a rotina, 
tornando-os mais 
comprometidos e 
esclarecidos quanto à 
orientação de seus filhos. 

Professores 
desmotivados  

 Falta de reconhecimento 
social da profissão; Auto-
estima negativa dos 
próprios educadores; 
Baixos salários; Condições 
precárias de trabalho, 
ausência de recursos 
físicos;  Ausências de 
políticas públicas de 
valorização do educador;  
Formação deficitária.  

Programas de apoio ao 
desenvolvimento da auto-
estima e resgate do valor 
social do educador; 
Programas de 
desenvolvimento 
profissional efetivos, de 
atualização e 
instrumentalização 
pedagógicos;  Apoio a 
movimentos pela 
melhoria das condições 
salariais e de trabalho, via 
sindicato; Promoção de 
ações multidisciplinares 
para a busca de soluções 
dos problemas 
educacionais de cada 
escola. 

Professores 
motivados; Melhora 
no desempenho 
acadêmico dos 
alunos; Proposição 
de mudanças para o 
incremento da 
qualidade de ensino; 
Fortalecimento da 
classe de professores 
tanto profissional 
quanto política. 

 

Martínez (2010) afirma que a atuação do psicólogo na escola, longe de constituir uma 

ameaça para o trabalho ou para o espaço de outros profissionais, vem, na sua especificidade, somar-

se ao trabalho da equipe, contribuindo para o trabalho intenso e criativo que, dadas as exigências do 

processo educativo, a equipe tem de coordenar e realizar. Planejar conjuntamente, organizar e 

distribuir adequadamente o trabalho, articular as ações evitando superposições desnecessárias e dar 

o melhor de cada um em função das especificidades de sua formação e de suas competências 

profissionais constituem elementos essenciais para o funcionamento eficaz das equipes 

multiprofissionais. Esses elementos devem caracterizar o trabalho da equipe de direção técnica da 

escola na sua condição de equipe multiprofissional.  

 

3. METODOLOGIA 
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Após realizar o levantamento das atividades juntamente com a Psicóloga Escolar atuante em um 

Colégio particular do município de Cascavel/PR, acadêmica e supervisão visitam a área de estágio, 

compreendendo os objetivos do trabalhos já realizados, a fim de conhecer a proposta da psicologia 

dentro do colégio.  

Os projetos a serem realizados, tiveram aplicabilidade no ano anterior, os quais terão algumas 

modificações para este ano letivo, com o objetivo de que através do estágio seja possível trazer 

inovações e mais praticidade para colocar em prática as ações, levando em consideração que a 

escola é numerosa, e através deste trabalho em conjunto podemos colaborar com toda esta demanda.  

As práticas são voltadas para a demanda escolar, de acordo as problemáticas e necessidades 

advindas de diversos contextos, tanto dos professores, como dos próprios alunos, ou até mesmo da 

equipe pedagógica e dos pais. Por meio de projetos, palestras, atendimentos, dinâmicas, atividades 

lúdicas e informativas, entre outras. Desta forma, a Psicologia Escolar vai construindo seu espaço 

trazendo novas possibilidades para a melhoria deste contexto, baseada na proposta política da 

escola.              

No final do semestre, os resultados serão apresentados para a coordenação de estágio de forma a 

demonstrar o trabalho realizado em relação às expectativas da equipe, realizando uma discussão 

prévia dos trabalhos a serem desenvolvidos no segundo semestre deste ano letivo. 

 

4. ANÁLISES E DISCUSSÕES 

 De acordo com os resultados obtidos pelo trabalho em conjunto, o objetivo do estágio 

supervisionado foi alcançado, pois teve a possibilidade de contribuir em vários aspectos para a 

Psicóloga Escolar, que de acordo com a grande demanda, pode contar com o auxílio para a 

execução das propostas, além de fortalecer o exercício da psicologia neste campo de atuação. 

A escola conta com esse trabalho e acredita ser imprescindível, além de dar todo o apoio e suporte, 

dentre as atividades participativas, destacam-se:  

a) Participação em reuniões pedagógicas com a equipe escolar, auxiliando em relação a 

temática  inclusão dos alunos que necessitam de um trabalho diferenciado.  

b) Aplicação do projeto “Líder de Turma” com o objetivo de escolher representantes para 

auxiliar nas atividades escolares, para realizar a escolha, inicialmente ensinamos sobre a 

liderança e o poder da escolha.  
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c) Auxílio na organização dos Termos de Compromissos para alunos que foram aprovados 

no ano anterior pelo Conselho de Classe; Reunião com pais e alunos para explicar sobre 

o mesmo. 

d) Acompanhamentos de atendimentos ao alunos e professores com diferentes demandas.  

e) Observação em sala de aula para levantamento de informações sobre alguns alunos 

apontados pela equipe pedagógica e professoras, com objetivo de auxiliar os educadores. 

f) Discussão e troca de experiência sobre as práticas psicológicas.    

g) Palestras de apoio para alunos do Ensino Médio, com objeto de auxiliar nessa transição 

para a escolha profissional. 

h) Construção de Propostas de intervenção para temas emergentes, como bullying, 

sexualidade, suicídio, entre outros.    

i) Auxiliar na aplicação e correção de testes psicopedagógicos e psicológicos para a 

escolha profissional de alunos do terceiro ano do ensino fundamental. 

O que possibilita o crescimento do profissional são vivencias práticas, as quais através do 

contato com a realidade é possível perceber a dimensão da atuação. Ter estágios dentro desta 

perspectiva, com profissionais que atuam com embasamento ético e cientifico, possibilita ao 

acadêmico ter mais segurança e experiências das suas atuações futuras. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Psicólogo Escolar é um profissional muito requisitado dentro do ambiente escolar, 

baseado nas demandas recebidas dentro desta instituição trabalhada, pois entende-se que este 

profissional pode desenvolver programas específicos dentro do contexto escolar que esclareçam 

mais as implicações do que fazer pedagógico, diminuindo-se o nível de preconceito e de 

estigmatização atribuída aos alunos. Dito de outro modo: este profissional pode, junto com a Equipe 

Técnico-Pedagógica, propiciar situações que favoreçam a resolução dos problemas enfrentados 

pelos educadores dentro do próprio contexto escolar, sem estigmatizações e/ou encaminhamentos 

que possam favorecê-las.          

 A inserção do Psicólogo Escolar em uma gestão escolar pode propiciar muitos benefícios 
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para todos os envolvidos, visto que este profissional vem para somar, no sentido de esclarecer as 

dimensões psicológicas implicadas tanto no processo ensino/aprendizagem como na relação que os 

educadores estabelecem com seu trabalho, além do cuidado com toda a organização e rotina de 

atividades variadas que tem por objetivo desenvolver em âmbito escolar possibilidades variadas 

para o avanço no desenvolvimento do ensino-aprendizagem, bem como na construção da identidade 

do indivíduo em seus aspectos físicos, psicológico, intelectual e social.  
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