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RESUMO 

 

Esta pesquisa insere-se na discussão relativa à inserção da psicóloga escolar na 
Educação Básica, visando contribuir para melhoria dos processos educativos, podendo 
auxiliar na melhoria da qualidade da escola. E para que isso ocorra, faz-se necessário 
compreender o histórico de como a Psicologia se desenvolveu, qual a sua importância 
sua trajetória e como ela vem se inserindo nas escolas. A Psicologia Escolar nasce da 
necessidade para auxiliar a Educação a se tornar mais efetiva no que diz respeito ao 
desenvolvimento e planejamento das práticas de ensino, como também para colaborar 
com o desenvolvimento pessoal, pois a atuação  abarca desde a promoção de ambientes 
positivos, avaliação, intervenção, entre outros, sempre priorizando o estudante e seu 
bem-estar. Seu trabalho é importante à medida que sua atuação, juntamente com a ação 
pedagógica do professor, caminhe em direção ao sucesso integral do estudante, seja no 
aspecto cognitivo, emocional, social e pedagógico. Este estudo tem como objetivo 
investigar as contribuições da psicóloga escolar, pela ótica de profissional da educação, 
a partir da Ecoformação, nos processos de ensino, na compreensão dos professores da 
EMEIEF Clementina Lona Costa de União da Vitória - Paraná. Metodologicamente, foi 
utilizada a pesquisa descritiva, apoiada pela pesquisa bibliográfica. Uma das 
características mais significativas das pesquisas descritivas é a utilização de técnicas 
padronizadas de geração de dados, como o questionário e a observação sistemática e a 
pesquisa bibliográfica, por meio de revisão da literatura sobre as principais teorias que 
norteiam o trabalho científico. Os docentes que participam do grupo focal, por fazerem 
parte da escola pesquisada, foram entrevistados a fim de percebermos as contribuições 
da psicóloga escolar como profissional da educação, a partir da Ecoformação, nos 
processos de ensino, valorizando todos os detalhes e expressões praticadas pelos 
professores durante o grupo focal. Os principais argumentos relatados das participantes 
do grupo focal foram: em relação à prática do psicólogo escolar até então desenvolvido. 
Contaram de que forma acreditam que deveriam ser os atendimentos aos alunos, bem 
como de algumas experiências na prática, com alunos que foram encaminhados para 
avaliação psicológica. Podendo perceber nos relatos, a insatisfação em relação aos 
trabalhos desenvolvidos por profissionais da psicologia. Assim, com organização de 
Seminário na escola investigada – pequena formação para utilização do instrumento de 
orientação das ações de interlocução dos professores e a psicóloga escolar (polinização) 
que foram indicadores de produto educacional delimitado por meio desta pesquisa, 
atendendo as premissas do Mestrado Profissional de oferecer à Educação Básica 
possibilidades para sua transformação.  

Palavras-chave: Psicologia Escolar. Educação. Ecoformação. Transdisciplinaridade.  

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This research is part of the discussion regarding the insertion of the school psychologist 
in Basic Education, aiming to contribute to the improvement of the educational processes, 
being able to help the school to become of quality. And for that to happen, it is necessary 
to understand the history of how Psychology developed, what is its importance, as well as 
how its trajectory has been inserted in schools. School Psychology was a necessity to 
help Education become more effective regarding the development and planning of 
teaching practices, as well as to collaborate with personal development, as the 
performance of the School Psychologist can be done in several ways, including the 
promotion of positive environments, assessment, intervention, among others, always 
prioritizing the student and his or her well-being. Their work is important to the extent that 
their performance, together with the pedagogical action of the teacher, moves towards the 
integral success of the student, be it cognitive, emotional, social and pedagogical. This 
study aims to investigate the contributions of the school psychologist as an education 
professional, based on Ecoformation, in the teaching processes, in the understanding of 
teachers at the Clementina Lona Costa Municipal School, in União da Vitória - Paraná. 
Methodologically, descriptive research was used, supported by bibliographic research. 
One of the most significant characteristics of descriptive research is the use of 
standardized data collection techniques, such as the questionnaire, systematic 
observation, and bibliographic research through literature review on the main theories that 
guide scientific work. The teachers who participate in the focus group, being part of the 
researched school, were interviewed in order to express their understanding about the 
contributions of the school psychologist as an education professional, Ecoformation, and 
teaching processes, valuing all the details and expressions practiced by teachers during 
the focus group. The main arguments reported by the focus group participants were in 
relation to the practice of the school psychologist hitherto developed. They told how they 
believe that the assistance to students should be, as well as some experiences in practice, 
with students who were referred for psychological assessment. It was perceivable, from 
the reports, the dissatisfaction in relation to the work developed by psychology 
professionals. Thus, with the organization of a Seminar in the investigated school - short 
training in the use of the instrument to guide the actions of dialogue between teachers and 
the school psychologist (pollination), which were indicators of the educational product 
delimited through this research, meeting the premises of the Professional Master's Degree 
in offering Basic Education possibilities for its transformation. 
 
Keywords: School Psychology. Education. Ecoformation. Transdisciplinarity 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Psicologia é considerada como a ciência do comportamento. O elemento de 

estudo da Psicologia é a pessoa em todas as suas manifestações, desde 

comportamentos e sentimentos, pensamentos, afeto e ações mostradas por meio da 

subjetividade.  E é justamente disto que se ocupa a Psicologia, pois a subjetividade é a 

fonte das manifestações afetivas e comportamentais, é uma forma particular, específica 

de contribuição para a compreensão da totalidade da vida humana (BOCK, 2001). A  

partir disso, podemos perguntar, de que maneira a Psicologia pode contribuir com a 

Educação?  

Segundo orientações do Conselho Federal de Psicologia, CFP1, uma, entre as 

diversas áreas em que a Psicologia atua é a da Psicologia Educacional, que colabora 

para a compreensão e para a mudança do comportamento de educadores e educandos 

no processo de ensino aprendizagem, nas relações interpessoais e nos processos 

intrapessoais, referindo-se sempre às dimensões política, econômica, social e cultural 

(CFP, 2019).  

A Psicologia Escolar e Educacional2 parte do princípio de que o educando 

necessita ser visto de forma integral. Assim, o fazer da Psicóloga3 está voltado para a 

promoção, crescimento, bem como para o desenvolvimento integral, na saúde e no bem-

estar. Está voltado também a dar suporte e integrar a equipe pedagógica, participando e 

possibilitando o diálogo entre corpo docente e discente, funcionários e a comunidade, 

pois o espaço escolar é um lugar onde modos de subjetividades são produzidos. Ao lidar 

com os sujeitos e suas subjetividades, a Psicóloga, em trabalho conjunto com professores 

 
1  O Conselho Federal de Psicologia é uma entidade profissional com sede no Distrito Federal e sedes 

regionais (Conselhos Regionais) nas capitais de dezessete estados brasileiros. Os conselhos contam 
com assessorias jurídicas e técnicas em psicologia. Possui regulamentação pelo Decreto 79.822 de 
17 de junho de 1977. 

2  Alguns autores se referem à Psicologia Escolar e Educacional como sendo uma área específica, 
enquanto outros, consideram áreas distintas, sendo a Psicologia Educacional voltada à produção de 
conhecimentos à educação;  e a Psicologia Escolar, a sua aplicação. Neste trabalho, serão 
compreendidas como áreas unificadas, devido acreditarmos ser uma totalidade em prol da educação. 

3  Será utilizado o substantivo psicóloga no feminino devido ao número de profissionais do sexo feminino 
ser em maior número na Psicologia , conforme dados do Conselho Federal de Psicologia - CFP. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_Federal_(Brasil)
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e a comunidade escolar, pode possibilitar o reconhecimento das dificuldades de 

aprendizado, motivos de evasão escolar, violência nas escolas, dentre outras 

ocorrências, que na realidade escolar podem ser permeados por vivências de extrema 

pobreza, racismo, discriminação de gênero e de orientação sexual (CFP, 2019). 

A Psicologia Escolar e Educacional assenta-se a partir da necessidade de auxiliar 

a educação a se tornar mais efetiva no que diz respeito ao desenvolvimento e 

planejamento das práticas de ensino. De tal modo, a Psicologia como ciência poderia ter 

seus conhecimentos sobre desenvolvimento e comportamento humano aplicados à 

educação (COOL, 1999, apud GAMEZ, 2013). 

Assim, acreditamos na importância e no quanto a prática da Psicóloga Escolar, 

como colaboradora para melhoria dos processos educativos, pode auxiliar a escola a 

elevar a sua qualidade em todos os níveis e aspectos. Mas para falar da prática e das 

suas contribuições à comunidade Escolar da Psicologia Escolar, faz-se necessário 

compreender o histórico de como a Psicologia se desenvolveu, e como, ao longo de sua 

trajetória, vem se inserindo nas escolas e qual a sua importância. 

Por entendermos a importância de uma investigação que relacione a compreensão 

dos professores acerca das contribuições da psicóloga escolar nos processos de ensino 

a partir da ecoformação, elaboramos a seguinte pergunta de pesquisa: Quais os aportes 

da Psicóloga escolar como profissional da educação nos processos de ensino na 

EMEIEF Clementina Lona Costa de União da Vitória-PR?  

Desta forma, o objetivo geral da pesquisa consiste em investigar os aportes da 

Psicóloga escolar como profissional da educação nos processos de ensino, a partir da 

Ecoformação, na EMEIEF Clementina Lona Costa de União da Vitória-PR.  

E para isso, elencamos os seguintes objetivos específicos:  

a) Verificar as atribuições da Psicóloga Escolar a partir das Referências 

Técnicas para a Atuação de Psicólogas(os) na Educação Básica (CREPOP) 

e do Projeto Político Pedagógico da EMEIEF Clementina Lona Costa;  

b) Identificar a compreensão dos professores acerca dos aportes da Psicóloga 

Escolar nos processos de ensino nos anos finais da educação básica;  
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c) Relacionar a compreensão dos professores acerca das contribuições da 

psicóloga escolar com os princípios da Ecoformação,  

d) Apresentar estratégias educativas no processo de ensino para atuação da 

Psicóloga escolar no âmbito da educação básica, pautadas nas Referências 

Técnicas para a Atuação de Psicólogas(os) na Educação Básica (CREPOP) 

e nos pressupostos teóricos da Ecoformação. 

 

Dentro dessa perspectiva, essa pesquisa está vinculada à linha de pesquisa Linha 

de Pesquisa ‘Cultura, Ensino, Saúde e Formação Docente’, do Programa de Mestrado 

Profissional em Educação Básica (PPGEB), da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe 

(UNIARP). Tal linha de pesquisa tem por objetivo identificar conhecimentos e práticas 

pertinentes aos processos pedagógicos, estimulando a descoberta de formas pelas quais 

os saberes são gerados e transformados nos processos de ensino e de aprendizagem 

na esfera da Educação Básica. Assim, visa a explorar e estimular o protagonismo de 

práticas inovadoras e novas técnicas/tecnologias na educação, conforme definido pelo 

Programa de Mestrado. 

Para compreendermos os pressupostos desta pesquisa, estruturamos esta 

dissertação da seguinte forma: no capítulo 1, Introdução, apresentaremos uma discussão 

sobre a Psicologia como ciência e seus estudos científicos relacionados ao 

desenvolvimento humano. 

No capítulo 2, Psicologia: breve relato, serão apresentadas as pesquisas visitadas 

para direcionar este trabalho, tais como Dias e Azevedo (2014) e Costa (2017). 

No capítulo 3, A Psicologia Escolar e Educacional na Educação Básica, 

apresentamos as atribuições da Psicologia Escolar e Educacional conforme a 

regulamentação do Conselho Federal de Psicologia – CFP, que, em 2007, reconheceu-

a como especialidade. A partir disso, em 2013, o Centro de Referência em Psicologia e 

Políticas Públicas (CREPOP) lançou as Referências Técnicas para Atuação de 

Psicólogas (os) na Educação Básica, revisada em 2019. Esse documento orienta os 

profissionais da Psicologia Escolar, com objetivo de padronizar as ações desenvolvidas 

na área da Educação, e para distinguir das funções da Psicologia Clínica. 
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Apresentaremos, ainda, a contextualização da Proposta Político Pedagógica (PPP) da 

escola pesquisada, que segue orientações do currículo básico do estado do Paraná, da 

Lei das Diretrizes e Bases da Educação (LDB) e da Base Nacional Curricular Comum 

(BNCC).  

No capítulo 4, Os princípios da ecoformação para a contribuição da psicóloga 

escolar nos processos de ensino como profissional da educação, apresentamos os 

fundamentos teóricos da Ecoformação, com base em leituras dos autores: Torre (2008), 

Moraes (2008), Morin (2008), Nicolescu (2008), Nóvoa (2008), Zwierewicz (2009), Pineau 

e Pujol (2008).  Apresentamos as características da ecoformação e suas possibilidades 

práticas, além de apresentar a escola como espaço de socialização, que favorece 

experiências e produção de conhecimentos para a vida. 

No capítulo 5,  Procedimentos metodológicos, determinamos o contexto e os 

sujeitos da pesquisa, o ambiente no qual será desenvolvida; apresentamos informações 

sobre o processo de avalição do Comitê de Ética; definimos as propostas metodológicas 

desta pesquisa; apontamos os instrumentos de geração de dados e definimos as 

categorias para análise empregadas para relacionar a compreensão dos professores 

acerca das contribuições da Psicóloga escolar com os princípios da Ecoformação. 

No capítulo 6, Resultados e discussões, apresentamos o grupo focal composto 

pelos professores participantes da pesquisa. O intuito dessa abordagem é aprimorar as 

contribuições da psicóloga escolar nos processos de ensino a partir da ecoformação e 

analisamos os resultados a partir da pesquisa descritiva, que fornece a observação, o 

registro, a análise a classificação e a interpretação. Portanto, “os fenômenos do mundo 

físico e humano são estudados, mas não são manipulados pelo pesquisador” 

(ANDRADE, 2009, p.114). 

No capítulo 7, Produto educacional: estratégias educativas no processo de ensino, 

apresentam-se algumas possibilidades a serem desenvolvidas pela Psicóloga escolar na 

Educação Básica, apresentamos estratégias educativas divididas em cinco Quadros, 

descritas de forma clara o objetiva para subsidiarem ações efetivas no processo de 

ensino na Educação Básica.  
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Encerrando com as Considerações finais, relacionamos os entendimentos acerca 

deste projeto de pesquisa e o alcance no contexto das Escolas de Educação Básica junto 

aos professores.  
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2 A PSICOLOGIA: BREVE RELATO 

 

A palavra Psicologia foi usada pela primeira vez no século XVI para nomear a parte 

da Filosofia que estudava a natureza da alma ou do espírito (SEBER,1995). Porém, ao 

se desenvolver, eriça-se como ciência e é separada da Filosofia no final do século XIX 

na Alemanha por Wilhelm Wundt, que é considerado em grande parte o fundador da 

psicologia enquanto ciência, devido ter criado o primeiro laboratório de psicologia no ano 

de 1879, na Universidade de Leipzig, na Alemanha (SHULTZ, 2016). Em seguida, vários 

laboratórios se desenvolveram pela Europa, como também nos Estados Unidos, que se 

tornou referência na área. 

Sabemos que a escola é um espaço onde são recebidos estudantes de variadas 

formas de pensar e agir, com influências culturais, religiosas, políticas e econômicas 

heterogêneas, o que impulsiona a Psicologia Escolar a se dedicar na compreensão da 

forma como as pessoas sentem, fazem e pensam quando estão aprendendo ou mesmo 

ensinando (COLL,1999, apud GAMEZ, 2013, p. 09). 

A atuação da psicóloga escolar pode ocorrer de várias formas, desde a promoção 

de ambientes positivos, avaliação à intervenção, entre outros modos de atuação, sempre 

priorizando o estudante e seu bem-estar. Seu trabalho é importante à medida que sua 

atuação, juntamente com a ação pedagógica do professor, caminhe em direção ao 

sucesso integral do estudante, seja no aspecto cognitivo, emocional, social, pedagógico. 

Também atua na promoção positiva dos relacionamentos interpessoais dos professores, 

como fator acentuado e inerente para o sucesso escolar de todos, enfatizando um 

ambiente de construção coletiva, evitando a culpabilização e individualização de uma 

queixa. Assim, permite identificar teorias que dão suporte a ações da Psicóloga Escolar 

contextualizadas nos ambientes educativos, proporcionando conhecimento teórico e 

científico sobre a importância do desenvolvimento da ecoformação e da criatividade nos 

processos de ensino e aprendizagem. De um ponto de vista prático, pode proporcionar à 

escola dados reais que permitem embasar a tomada decisões e ampliação de ações, por 

aportar o entendimento de que a teoria e a prática caminham em uma só direção e estão 

interligadas para o estudo de um fenômeno a ser pesquisado.  
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A partir de pesquisas bibliográficas realizadas, observou-se que os espaços até 

então conquistados da Psicologia Escolar e Educacional deram-se graças à organização 

da categoria profissional, como também pelas pesquisas científicas desenvolvidas pelas 

psicólogas escolares. Por conta de um diagnóstico informal, na tentativa de registrar as 

primeiras alegações sobre o tema, os professores que atuam nas escolas de educação 

básica falaram sobre seu entendimento a respeito das contribuições da psicóloga escolar.  

Nesse processo, foi verificado que existem muitas dúvidas e incertezas acerca do 

trabalho a ser desenvolvido. Alguns dos participantes apontam que o atendimento 

necessite ser clínico; outros, que o atendimento deva ser na direção comportamental, 

sendo essa a principal queixa. Essas indagações nos mostram que a imagem da 

psicóloga escolar é de uma de profissional que resgata o estudante de uma situação 

conflituosa da qual, aparentemente, já está fadado ao fracasso, sem que haja uma 

intervenção pedagógica conjunta. Aos poucos, a Psicologia Escolar e Educacional vem 

conquistando mais espaços na comunidade Escolar.  

Atuando como psicóloga há mais de duas décadas, minhas experiências 

mostravam que a demanda na área educacional poderia estar relacionada à carência de 

orientações para atender estudantes com dificuldades na vida escolar. Embora, a 

atuação clínica se confunda com a da Psicologia Escolar e Educacional, as atribuições 

da ocupam um lugar importante no contexto escolar, sendo reconhecido pelo Conselho 

Federal de Psicologia-CFP, por meio da Resolução 013/2007 (CFP, 2007) como 

especialidade. 

Graduada em Psicologia, iniciei trabalhando na Secretaria Municipal de Educação 

de um município de porte pequeno no interior do Estado do Paraná, sendo à época a 

única psicóloga. Isso fez com que equipes pedagógicas das escolas solicitassem 

avaliações de alunos com dificuldades de aprendizagem. Assim, participei de curso 

promovido pela Secretaria Estadual de Educação do Paraná, para ter embasamento 

teórico e prático na realização dos atendimentos. A demanda foi grande, incluindo 

escolas também do interior, que naquela época já haviam sido transformadas em núcleos 

escolares e não mais escolas rurais. Também atuei em escola especial da Associação 

de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, o que ainda mais corroborou com a ideia 
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de envolver a psicóloga escolar no esclarecimento sobre desenvolvimento infantil, que 

até então era pouco discutido, assim como escassas ainda eram as discussões sobre 

teorias da aprendizagem. Com essa experiência, em escola especial, pude perceber que, 

mesmo com comprometimento físico e cognitivo, as crianças apresentavam sua forma 

de aprender, que muitas vezes deixavam as professoras desorientadas, pois acreditavam 

que precisariam seguir os planos de aulas elaborados em cada início de ano letivo. A 

resistência para perceber o diferente, sobressaia na maioria das profissionais.  

Após alguns anos, mudei de cidade, mas não de área de atuação. Sempre 

mantendo o interesse em entender o porquê da demanda em rotular crianças com 

dificuldades para aprender, conforme a metodologia trabalhada nas escolas. Em 

aproximadamente quinze anos, sempre ouvi queixas relacionadas às crianças e nunca 

sobre: o que posso fazer para ensinar melhor esses educandos? Minha suspeita era de 

que culpavam as crianças pelo fracasso. Nessa época, surgiu a oportunidade de realizar 

uma especialização em psicopedagogia. Quanto mais que estudávamos, mais as 

suspeitas aumentavam. Porém, nesse momento a pesquisa era voltada para a formação 

do professor. Vale ressaltar também que o grande motivo em pesquisar na área 

educacional advinha da influência de familiares que atuaram e atuam na área 

educacional. E isso fez com que assuntos relacionados à educação estivessem sempre 

presentes nas discussões familiares.  

Em 2015, ao fazer parte do quadro de docentes do curso de Psicologia das 

Faculdades Integradas do Vale do Iguaçu, hoje Centro Universitário Uniguaçu, senti a 

necessidade de me aprofundar em conhecimentos para aprimorar a prática profissional 

e, assim, contribuir para a formação dos novos profissionais. 

A partir de então, iniciei a busca para escolher a especialização que satisfaria 

melhor o desejo e a necessidade de aprender novos conceitos e novas formas de práticas 

de ensino. Por fim, escolhi o Programa de Mestrado Profissional em Educação Básica da 

Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP), em decorrência da identificação com 

a Educação.  

Participando do programa de mestrado em educação, as notícias sobre o aumento 

da violência nas ruas, no seio familiar, no trânsito e no ambiente escolar eram diárias. 
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Em virtude do aumento dessa violência nas instituições de ensino, o CFP se mobilizou 

para tornar lei a presença de uma psicóloga(o) escolar nas Escolas, uma vez que na 

LDB, artigo 71, as indicações da inserção da Psicologia nas instituições de ensino foram 

estabelecidas como um profissional suplementar e não como indispensável, deixando a 

critério dos Estados e Municípios a iniciativa: 

 

Art. 71. Não constituirão despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino 
aquelas realizadas com: 

IV - Programas suplementares de alimentação, assistência médico-odontológica, 
farmacêutica e psicológica, e outras formas de assistência social. (BRASIL, 
1996, grifo do autor). 

 

Em meados de setembro de 2019, o Projeto de Lei 3.688/2000, que determina que 

escolas públicas ofereçam serviços de Psicologia e Assistência Social aos alunos, foi 

aprovado pela Câmara de Deputados e pelo Senado seguindo para a sanção do 

Presidente, que vetou tal projeto. Mas em dezembro do mesmo ano, o Presidente 

sancionou a Lei 13.935/2019, com alterações em seu contexto, ficando assim publicada 

em Diário Oficial da União: 

 

Art. 1º As redes públicas de educação básica contarão com serviços de psicologia 
e de serviço social para atender às necessidades e prioridades definidas pelas 
políticas de educação, por meio de equipes multiprofissionais. 

§ 1º As equipes multiprofissionais deverão desenvolver ações para a melhoria da 
qualidade do processo de ensino-aprendizagem, com a participação da 
comunidade escolar, atuando na mediação das relações sociais e institucionais. 

§ 2º O trabalho da equipe multiprofissional deverá considerar o projeto político-
pedagógico das redes públicas de educação básica e dos seus estabelecimentos 
de ensino.  

Art. 2º Os sistemas de ensino disporão de 1 (um) ano, a partir da data de 
publicação desta Lei, para tomar as providências necessárias ao cumprimento 
de suas disposições. 
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Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. (DIÁRIO OFICIAL DA 
UNIÃO, Publicado em: 12/12/2019. Edição: 240. Seção: 1. Página: 7) 

 

Essa determinação visa a atender as necessidades especiais por meio de equipes 

multiprofissionais, que desenvolverão atividades para melhoria da qualidade do processo 

ensino-aprendizagem com a participação da comunidade escolar e considerando o 

Projeto Político Pedagógico – PPP da instituição. Contudo, tal intento depende da 

participação integral do professor que, precisa apresentar além de uma prática reflexiva 

e crítica, também uma escuta sensível e consciência mais elaborada; um sujeito mais 

atento aos processos auto-organizadores de seus alunos, capaz de olhá-los e identificar 

suas necessidades básicas, de intuir suas angústias e de converter tudo isto em 

subsídios para as atividades de ensino e aprendizagem (BARBIER, 2004, apud  

MORAES 2007).  Isso porque é fácil lembrarmos ou reconhecermos situações em que 

falta um pouco de cuidado em comportamentos docentes. Como exemplo, podemos 

pensar em situações onde o aluno, de colégio particular, por não estar com material 

didático presente em aula é convidado pelo professor a se retirar da sala, encaminhando-

o à coordenação pedagógica e fazendo com esse educando perdesse a aula explicativa 

da matéria nova. Conforme podemos constatar na bibliografia, uma das formas que 

poderia ter sido solucionada pelo professor em questão era solicitar ao aluno que se 

sentasse ao lado de um colega. Atitudes que podem ser tomadas diante de situações 

escolares que podem afetar autoestimas e comportamentos para a vida acadêmica das 

crianças. 

Pensando em ampliar a abrangência de pesquisas realizadas no Brasil, desde 

2010, com foco na Psicologia Escolar e Educacional, realizamos um levantamento de 

informações em diferentes bancos de dados para encontrar produções semelhantes: que 

relatassem sobre o tema de Psicologia e Educação.  

Alguns bancos de dados foram utilizados para o levantamento da pesquisa 

realizada; representadas em artigos, teses e dissertações, dos quais posteriormente foi 

realizada a leitura desses trabalhos, dos quais alguns foram selecionados e relacionados 

a esta pesquisa. Os bancos de dados utilizados foram: SCIELO, CAPES, Google 
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acadêmico, Revistas e sítios eletrônicos dos Programas de Pós-Graduação em Ensino 

das Universidades públicas e privadas. Para coletar os dados, foram utilizadas as 

palavras-chave indexadoras da pesquisa: psicóloga escolar, psicologia educacional, 

ensino aprendizagem. 

O artigo “Psicologia Escolar/Educacional no Brasil: como era e como é ou 

deve ser”, de Patias e Gabriel (2011) na Revista eletrônica Psicologia.Pt, é um 

importante trabalho porque apresenta uma reflexão acerca do percurso histórico da 

Psicologia Escolar/Educacional enquanto campo da Psicologia ainda em consolidação. 

Por meio de revisão de literatura, as autoras relatam as origens da Psicologia 

Escolar/Educacional pela área da Educação. Além de apresentar uma discussão sobre 

os principais objetivos e desafios da Psicóloga que atua em Psicologia Escolar. 

Outro trabalho importante para nossa pesquisa foi o artigo Afetividade e atuação 

da Psicóloga escolar, Gaspar e Costa (2011), publicado na Revista da Associação 

Brasileira de Psicologia Escolar, no qual as autoras buscaram investigar as concepções 

e práticas da psicóloga escolar acerca da afetividade na relação professor-aluno. Para 

atender o respectivo objetivo realizaram entrevistas com quatro psicólogas Escolares da 

cidade de Salvador, que atuavam em escolas particulares. A análise qualitativa dos 

dados contribuiu com a elaboração de três eixos de análise: 1) O papel e as demandas 

do trabalho da Psicóloga escolar; 2) Concepções das Psicólogas acerca da afetividade 

na mediação pedagógica; 3) Estratégias de suporte ao professor na mediação 

pedagógica. Os dados analisados indicaram que há diversos direcionamentos nos quais 

a Psicóloga pode intervir com foco na afetividade, a exemplo de uma maior aproximação 

do corpo docente e coordenação pedagógica, elaboração de trabalhos direcionados ao 

currículo Escolar, implantação de projetos de formação para professores. 

No artigo Processos afetivos na relação professor e aluno: reflexões sobre a 

mediação da psicóloga escolar, Hávila et. al (2017) verificaram como as psicólogas da 

área educacional abordam a afetividade na relação professor-aluno. Para realizar o 

trabalho, os autores entrevistaram três psicólogas escolares atuantes em escolas 

particulares de Quixeramobim, Quixadá e Fortaleza. Com a pesquisa, foi possível 

entender a contribuição do papel da psicóloga escolar, por meio das concepções das 
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profissionais entrevistadas sobre os fenômenos afetivos na mediação pedagógica. Além 

disso, o trabalhou demonstrou resultados que confirmaram a importância da prática da 

Psicóloga como intermediária das relações afetivas professor-aluno. 

Mais um artigo que contribuiu para a pesquisa, A importância da psicologia da 

aprendizagem e suas teorias para o campo do ensino aprendizagem, de Netto e Costa 

(2017), publicado na Revista Fragmentos da Cultura. O trabalho teve como objetivo 

analisar e discutir as teorias Behavioristas e cognitivas e suas principais influências no 

ensino-aprendizagem. Refletindo sobre as implicações de tais concepções na prática 

pedagógica, os autores, após descrevem as teorias, notaram que Piaget, Vygostky, 

Wallon e Skinner, contribuem de forma significativa para compreensão do 

desenvolvimento humano no processo ensino-aprendizagem do aluno e sugerem que os 

professores conheçam tais teorias para facilitar a prática pedagógica. 

Mais um trabalho importante para esta pesquisa foi a dissertação apresentada ao 

Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática (PPGECIM) 

Mestrado Profissional em Ensino de Ciências Naturais e Matemática, da Universidade 

Regional de Blumenau (FURB), (ECO)Formação de Professores na Educação Básica: 

uma experiência a partir de projetos criativos ecoformadores, de Jeane Pitz Pukall (2016). 

Tal trabalho proporcionou conhecimentos em relação à pesquisa por investigar as 

contribuições da metodologia de Projetos Criativos Ecoformadores na (Eco) formação 

continuada de professores de uma escola pública de educação básica da região de 

Blumenau-SC. Essa pesquisa foi realizada com professores da Escola Básica, que foi 

certificada como criativa pela RIEC e pelo MEC. 

Um texto lido de muita importância para o desenvolvimento da pesquisa foi 

Orientação à queixa Escolar: uma nova prática em psicologia clínica, organizado por 

Souza (2007), no qual discute que a atuação, mesmo clínica, em psicologia Escolar, não 

precisa ser apolítica nem tecnicamente distante da escola. Destacam ainda o quão 

importante é para o novo clínico ver a escola, os cadernos, conversar com os professores, 

proporcionar encontros entre famílias para o apoio frente a problemas semelhantes, 

conhecer os fundamentos da alfabetização e das teorias sobre o desenvolvimento do 

processo ensino aprendizagem. 
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Concomitantemente com a pesquisa na escola, também foi iniciada a pesquisa 

bibliográfica. No livro Psicologia Escolar e Educacional: Percursos, Saberes e 

Intervenções (DIAS e AZEVEDO, 2014), apresenta-se um conteúdo sobre a função da 

psicóloga escolar. Souza e Barbosa (2014) relatam num texto, um pouco da história da 

psicologia no Brasil. Em várias situações descritas, a identificação é surpreendente com 

os relatos. Após esta leitura, compreende-se que a psicologia se tornou profissão 

reconhecida no Brasil, devido ao trabalho das Psicólogas Escolares. 

Dias e Azevedo (2014) comentam que na pesquisa de doutorado de Débora R 

Barbosa, há uma periodização da história da Psicologia Escolar e Educacional, passando 

por sete momentos: 1) Colonização, saberes psicológicos e educação – educando 

meninos rudes (1500 – 1906);  2)  a Psicologia em outros campos de conhecimento (1906 

– 1930);  3) Desenvolvimento – a Escola Nova e os psicologistas na Educação (1930 – 

1962); 4) A Psicologia Educacional e a Psicologia do Escolar (1962 – 1981);  5) O período 

da crítica (1981 – 1990);  6) A Psicologia Escolar e Educacional e a reconstrução (1990 

– 2000); e, finalmente, 7) A Virada do século: novos rumos? (2000 - …). 

Segundo Dias e Azevedo (2014), a relação entre Psicologia e Educação sempre 

foi marcada pelo foco no estudante. A atenção era voltada para trabalhos de identificação 

e tratamento da “criança-problema” nas escolas, além de se trabalhar com a Educação 

Especial. Como evidencia o texto, de modo geral, durante anos, o trabalho teve foco nos 

alunos e a intervenção com estes estudantes considerados, então, desviantes, inaptos 

ou desajustados, que eram tratados por meio de instrumentos psicométricos, 

psicanalíticos, behavioristas ou de treinamentos para mudança comportamental. Incluo-

me tendo feito parte desse momento, devido à aplicação de muitos testes em crianças 

com dificuldades de aprendizagens como instrumento para diagnóstico. 

De qualquer modo, percebe-se que a atuação da psicóloga escolar tem gerado 

dúvidas a respeito de seu papel como profissional da educação. Relacionando muitas 

vezes sua função no âmbito escolar a fatores clínicos e não a fatores pedagógicos. 

Existe também, no âmbito escolar, uma dificuldade de compreensão sobre as 

contribuições da psicóloga na relação ensino-aprendizagem do estudante e na formação 

integral do sujeito.  
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3 A PSICOLOGIA ESCOLAR E EDUCACIONAL NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

Por entendermos que as contribuições da psicóloga escolar no âmbito escolar 

podem incrementar na melhoria da qualidade de ensino, compreender como os docentes 

concebem essa função, torna-se imprescindível para desenvolvimento de um trabalho 

conforme orientações do Centro de Referências Técnicas (CREPOP, 2019). 

 

3.1 PSICOLOGIA E A RELAÇÃO DO ENSINO  

 

As atribuições profissionais do Psicólogo Escolar, segundo o Conselho Federal de 

Psicologia – CFP, são: atua no âmbito da educação, nas instituições formais ou informais; 

colabora para a compreensão e para a mudança do comportamento de educadores e 

educandos, no processo de ensino aprendizagem, nas relações interpessoais e nos 

processos intrapessoais, referindo-se sempre às 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, 1992). 

A Psicologia é uma ciência que busca entender como o ambiente, a experiência, 

os fatores biológicos e hereditários influenciam no pensamento e na ação das pessoas. 

No início do século XX, nos países ocidentais, com a implantação da escolarização 

generalizada para a maioria da população, e da necessidade de mudanças nos 

processos educacionais, nasce a Psicologia da Educação, com fundamento científico 

para melhorar o ensino e intervir sobre os problemas relacionados à escolarização da 

população infantil. Essa área assume, então, os trabalhos de pesquisa sobre 

aprendizagem, testes mentais, medidas de comportamentos e desenvolvimento (COLL, 

1999 apud GAMEZ, 2013, p.09).  

A aprendizagem é um tema muito estudado pela Psicologia da Educação, porque 

todo comportamento e conhecimento são aprendidos, focando no individuo o 
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conhecimento intelectual. Para Rodrigues (2016), a aprendizagem é a modificação do 

comportamento a partir de um processo ativo e construtivo que possibilita ao aprendiz 

manipular estrategicamente os recursos disponíveis, criando conhecimentos, atitudes e 

emoções com base na experiência, no treino, na obtenção de informações do ambiente 

e na integração com a estrutura informacional presente em sua memória. A psicologia da 

aprendizagem é aplicada à educação e busca demonstrar como é possível a aquisição 

do saber e da cultura acumulados pela interação entre professor e estudantes. 

As teorias da aprendizagem foram desenvolvidas cientificamente para explicar 

como ocorrem os processos ensino-aprendizagem. Jean Piaget, Lev S. Vigostky e Henri 

Wallon são considerados os maiores teóricos sobre desenvolvimento humano. São 

pesquisadores interacionistas que se destacam na compreensão das relações entre 

maturação, aspectos histórico-culturais, sociais e processos de ensino-aprendizagem do 

desenvolvimento infantil. A partir de suas discussões teóricas, contribuíram 

expressivamente para o estudo do desenvolvimento do pensamento, da linguagem e das 

emoções, aspectos esses, relevantes na área da Psicologia e da Educação.  

Piaget, mesmo sendo biólogo e não psicólogo, contribuiu com seus estudos sobre 

os aspectos estruturais do desenvolvimento. Seu interesse recaiu em pesquisar de como 

uma criança passa de um nível de menor conhecimento para um nível de maior 

conhecimento. Seu trabalho ficou conhecido como o processo de gênese (nascimento) 

da inteligência e o desenvolvimento das funções intelectuais. A teoria ficou conhecida 

como epistemologia genética, ou construtivista, e foi importante para compreender como 

a criança constrói o seu conhecimento.  

Segundo Bessa, na teoria de Piaget, o conhecimento é uma relação evolutiva entre 

a criança e seu meio, esse processo é conhecido como perspectiva interacionista. Os 

indivíduos não possuem ideias inatas, eles desenvolvem seus conhecimentos por meio 

da construção, sob influência do ambiente, por meio da interação entre sujeito e objeto. 

A teoria de Piaget é complexa, importante e vasta para a compreensão do 

desenvolvimento cognitivo dos indivíduos (BESSA, 2008, p.43). 

Para Vygotsky, a história da sociedade e o desenvolvimento do homem caminham 

juntos e, mais do que isso, estão de tal forma intricados, que um não seria o que é sem 
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o outro. Com essa perspectiva, Vygotsky estudou o desenvolvimento infantil (BOCK, 

2001, p.108). Para ele, é no processo de ensino-aprendizagem que ocorre a apropriação 

da cultura e o desenvolvimento do indivíduo. 

A aprendizagem da criança inicia-se muito antes de entrar na escola, pois desde 

os primeiros dias de vida, é exposta aos elementos da cultura e à presença do outro, que 

se torna o mediador entre ela e a cultura.  

A criança vai aprendendo a falar e a gesticular, a nomear objetos, a adquirir 

informações respeito do mundo que a rodeia, a manusear objetos da cultura; e moldando 

seu comportamento de acordo com as necessidades e as possibilidades. Nessas e em 

todas as atividades é preponderante a relação com o outro. São esses elementos 

apropriados do mundo exterior que possibilitam o desenvolvimento e a aquisição das 

capacidades superiores que caracterizam o psiquismo humano.  

A escola surgirá como lugar privilegiado para o desenvolvimento, pois é o espaço 

em que a criança tem o contato com a cultura de forma sistemática, intencional e 

planejada., por isso o desenvolvimento das crianças tem seu ritmo acelerado no ambiente 

escolar. O professor e os colegas formam um conjunto de mediadores da cultura, o que 

possibilita grande avanço no seu desenvolvimento. Sozinha a criança não possui 

instrumentos endógenos para o seu desenvolvimento, pois os mecanismos de 

desenvolvimento são dependentes dos processos de aprendizagem (BOCK, 2001, 

p.124). 

Rezende (2013), relata que para Vygotsky, o indivíduo possui mecanismos 

psicológicos complexos que envolvem o controle consciente do comportamento. Advoga 

o autor que a relação do ser humano com o mundo é realizada por mediação utilizando 

ferramentas que auxiliam, tais ferramentas são desde instrumentos de trabalho a signos 

internalizados. Isso possibilita a formação de representações mentais da realidade 

exterior. É o meio onde o indivíduo se desenvolve que lhe vai fornecer formas de perceber 

e organizar o real. Os indivíduos constroem seu sistema de signos por meio de 

experiências com o mundo objetivo e a partir do contato com as formas culturalmente 

determinadas de organização do real. Assim, cada construção se desenvolverá de forma 
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diferente para cada indivíduo. Ou seja, cada indivíduo pode interpretar o mundo exterior 

de forma diferente de outro (REZENDE, 2013, p. 09-13). 

Graduado em medicina, psicologia e filosofia, Henry Wallon se dedicou em 

compreender o psiquismo, a inteligência e o desenvolvimento infantil integral em suas 

dimensões afetivas, cognitivas e motoras (MAHONEY; ALMEIDA, 2000). Wallon, por 

meio de seus estudos, comprovou a importância e interferência das emoções no 

desenvolvimento do trabalho educativo. Suas ideias se fundamentaram “em quatro 

elementos básicos que se articulam constantemente: a afetividade, o movimento 

(dimensão motora), a inteligência (dimensão cognitiva) e a formação do eu como pessoa” 

(PILETTI; ROSSATO, 2011, p. 103, apud CAMARGO, s.d. p.8).   

Segundo Bessa, Wallon aponta uma diferenciação entre emoções e afetividade, 

que dependem da interação dos indivíduos e o meio onde vive. As emoções estão mais 

ligadas aos aspectos biológicos e a afetividade é demonstrada por situações mais 

prolongadas. Assim, as ideias de Wallon são fundamentadas em quatro elementos 

básicos que se interagem: a afetividade, o movimento, a inteligência e a formação do eu 

como pessoa. (BESSA, 2008, p. 75) 

 

3.2 AS REFERÊNCIAS TÉCNICAS PARA A ATUAÇÃO DE PSICÓLOGOS (AS) NA 

EDUCAÇÃO BÁSICA (CREPOP)  

 

Conforme orientações do Conselho Federal de Psicologia – CFP, descritas nas 

Referências Técnicas (2019), a psicóloga escolar, com intuito de contribuir para a 

melhoria da qualidade da educação em todos os níveis, deve pautar suas ações no 

sentido de tornar disponível um saber específico da Psicologia para assuntos da 

Educação, que envolvam de forma que haja o fortalecimento de uma gestão educacional 

democrática e que considere todos os agentes que participam da comunidade Escolar,  

por meio de formas efetivas de acompanhamento do processo de Escolarização. Dentre 

as suas áreas de atuação: atua no âmbito da educação, nas instituições formais ou 

informais; colabora para a compreensão e para a mudança do comportamento de 
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educadores e educandos, no processo de ensino-aprendizagem; atua nas relações 

interpessoais e nos processos intrapessoais, referindo-se sempre às 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 à promoção da qualidade, da valorização e da 

democratização do ensino (CFP, 1992, p. 5-6). 

O saber da Psicologia fundamenta-se no entendimento da dimensão subjetiva do 

processo ensino-aprendizagem. No que diz respeito ao desenvolvimento, relações 

afetivas, prazeres e sofrimentos, comportamentos, ideias e sentimentos, motivação e 

interesse, aprendizagem, socialização, significados, sentidos e identificações contribuem 

para valorizar os sujeitos envolvidos nas relações Escolares. Há muitas distinções entre 

a Psicologia Clínica e a Psicologia Escolar e Educacional, muitas vezes confundidas 

como sinônimas. Há algumas distinções fundamentais, conforme se pode observar no 

Quadro 1: 
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QUADRO 1 - ATRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA ESCOLAR E EDUCACIONAL E DA PSICOLOGIA 
CLÍNICA 

 

PSICOLOGIA ESCOLAR E EDUCACIONAL PSICOLOGIA CLÍNICA 

• Atua no âmbito da educação, nas instituições 
formais ou informais. 

 

•  Colabora para a compreensão e para a 
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. 

 

• Diagnostica as dificuldades dos alunos dentro 
do sistema educacional e encaminha, aos 
serviços de atendimento da comunidade, 
aqueles que requeiram diagnóstico e 
tratamento de problemas psicológicos 
específicos, cuja natureza transcenda a 
possibilidade de solução na escola, buscando 
sempre a atuação integrada entre escola e a 
comunidade. 

• Realiza avaliações psicológicas para a 
elaboração de psicodiagnósticos diferenciais. 

 

• Estuda a estrutura da personalidade, da 
deterioração mental, bem como da 
compreensão do funcionamento mental global 
da pessoa.  

 

• Estas avaliações psicológicas têm como 
objetivo principal descartar qualquer 
indício psicopatológico. 

 

• Realiza acompanhamento 
psicológico/psicoterapêutico, em que o 
psicólogo adota essencialmente uma postura 
de suporte e contenção, procurando 
igualmente criar, em conjunto com a pessoa, 
estratégias de intervenção psicológica para 
diminuir, aliviar, e até extinguir o sofrimento 
da pessoa, de modo a restabelecer o bem-
estar e o equilíbrio emocional. 

 
FONTE: CFP (1992, p. 1-6) 

 

Como se pode observar no Quadro 1, as atribuições da psicólogo escolar e 

educacional, direcionado ao trabalho escolar, como colaborar no processo de ensino-

aprendizagem, nas relações interpessoais e nos processos intrapessoais, indicam que o 

trabalho seja voltado às questões de ensino e aprendizagem no que tange à 

compreensão desses princípios. Já a psicologia clínica, que realiza acompanhamento 

psicológico / psicoterapêutico, em que o psicólogo adota essencialmente uma postura de 

suporte e contenção entre outras ações, funciona para fora da escola, como o local para 

onde o estudante deva ser encaminhado, mas para haver um entendimento, há 

necessidade de conhecer a função social da escola. Sabemos que o ser humano é 

constituído pela realidade histórico-social que é repassada de geração em geração. Ou 



30 
 

seja, o homem não nasce sabendo ser homem e para aprender a pensar, para ter 

sentimentos, agir, avaliar, é preciso aprender, funções que competem também ao 

trabalho educativo (SAVIANI, 2003).  

Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, art. 12, VI, os estabelecimentos de 

ensino, respeitando as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a 

incumbência de articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de 

integração da sociedade com a escola. A escola, como entidade socializadora, tem hoje 

responsabilidade e participação fundamental na formação do caráter dos indivíduos que 

estão sob a sua admoestação formal.  

Diferentemente da educação tribal, onde todos tinham o dever e participação 

desde a formação do caráter das crianças até a preparação para a vida, em nossos dias 

observa-se certa falta de comprometimento e envolvimento por parte da família e, em 

parte, falta de mais empenho por parte da escola no que se refere a intervenções sociais 

na comunidade local, visando à preparação e formação do caráter social dos alunos - 

fator este que aumentaria ainda mais a responsabilidade da escola quanto a seu 

verdadeiro papel na sociedade. 

Espera-se que a escola da atualidade tenha a função de transmitir conhecimentos, 

“mas de repensar que tipo de sociedade pretende construir, criando relações e 

preparando base para lidar com as contradições da sociedade, suas diferenças e 

conflitos” (ARANHA, 2001, apud NOBRE e SULZART, 2018, p. 6). 

Consta na CREPOP (2019) que a educação, por si só, não transforma diretamente 

a estrutura social. Para que isso ocorra é fundamental a transformação das consciências 

daqueles que passam pela escola. Mas para acontecer tal transformação dessas 

consciências é necessário que a equipe pedagógica, junto coma psicóloga escolar, 

busquem uma metodologia que deem conta de apreender o movimento do real com todas 

as contradições presentes. 

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases, “O ensino será ministrado com base nos 

seguintes princípios: Vinculação entre educação escolar, o trabalho e as práticas sociais” 

(LDB, Art. 3º, XI). Nesse sentido, cabe a colocação:  
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A escola tem como papel social a tarefa de, principalmente, encaminhar ações 
por meio de processos educativos que venham despertar o compromisso social 
dos indivíduos, das entidades e dos grupos sociais, objetivando fazer uma só 
aliança, capaz de promover mudanças e transformações no cumprimento do 
dever educacional, da preparação e formação de alunos que sejam cidadãos 
portadores de uma nova visão de mundo reinventado, através da criticidade e da 
participação (NOBRE; SULZART, 2018, p. 4). 

 

 
A escola tem como função socializar conhecimentos e experiências produzidos 

pelos educandos, independentemente de classe, cultura, religião e etnia. Assim, a 

Psicóloga entende que sua atuação pode auxiliar para a transformação da sociedade. A 

Psicóloga, no contexto educativo, ao conhecer as múltiplas determinações da atividade 

educacional, pode focar mais adequadamente em determinadas áreas de intervenção e 

desenvolver um trabalho envolvendo toda a comunidade escolar - professores, pais, 

funcionários, estudantes. Todo trabalho realizado junto a um desses segmentos precisa 

ter como objetivo a coletividade, visando ao bem de todos. 

 

3.3 AS ATRIBUIÇÕES DA PSICÓLOGA ESCOLAR E O PROJETO POLÍTICO 

PEDAGÓGICO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO 

FUNDAMENTAL CLEMENTINA LONA COSTA 

 

A escola em que se desenvolveu a pesquisa segue sua prática a partir de um 

projeto político-pedagógico no qual tem a intenção de discutir e aprimorar o sistema 

educacional, por meios de valores e metas que permeiam o conjunto de práticas 

desenvolvidas pelos professores em parceria com a comunidade a qual pertence. A 

proposta foi elaborada com a participação coletiva dos atores da comunidade escolar: 

professores, funcionários, equipe gestora, representantes de pais e comunidade. Em 

conjunto, buscam desenvolver aspectos pontuais e relevantes que compõem o PPP, 

como concepção de mundo, sociedade, aluno, família, como também sua comunidade. 

O PPP configura uma proposta flexível a ser concretizada nas decisões dos 

projetos educacionais empreendidos na escola. Nele estão contidas as tendências 
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pedagógicas praticadas e se efetivam em parceria com as comunidades escolares. 

Fundamenta-se na elaboração de processo de construção, pois o conhecimento é algo 

flexível, e que está sempre em crescimento.  

Conforme observado, a escola segue as orientações apresentadas no currículo 

básico de alfabetização do Paraná, como também está inserida nas orientações das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil e Ensino Fundamental. Os 

conteúdos estão separados por disciplina e norteiam o trabalho realizado na escola. 

A Lei nº 9.394/96 (LDB) define que a educação escolar brasileira está constituída 

em dois níveis: Educação Básica (formada pela Educação Infantil, o Ensino Fundamental 

e o Ensino Médio) e Educação Superior. A Educação Básica tem por finalidade 

desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o 

exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos 

posteriores (BRASIL, 2013 p.168). 

Nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação, consta que a educação 

escolar reflete um direito e representa componente necessário para o exercício da 

cidadania e para as práticas sociais. Consolidado pela própria Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988 e da Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional), também pela Lei nº 10.172/2001 (Plano Nacional de Educação para 2001-

2010), embora já tenha chegado ao final de seus dez anos de vigência. E a Emenda 

Constitucional nº 59/2009, que assegura Educação Básica obrigatória e gratuita dos 

quatro aos 17 anos de idade.  

Ainda nas Diretrizes, com prioridade na Educação Básica de qualidade, no Paraná, 

o Plano de Desenvolvimento Educacional (PDE) assume uma concepção sistêmica da 

educação e compromisso ao atendimento aos grupos discriminados pela desigualdade 

educacional. Além disso, propõe envolver todos, pais, estudantes, professores e 

gestores, em iniciativas que busquem o sucesso e a permanência na escola (BRASIL, 

2013 p.150-151). 

No que diz respeito à escola, as Diretrizes descrevem o seguinte: 
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 A escola, face às exigências da Educação Básica, precisa ser reinventada, ou 
seja, priorizar processos capazes de gerar sujeitos inventivos, participativos, 
cooperativos, preparados para diversificadas inserções sociais, políticas, 
culturais, laborais e, ao mesmo tempo, capazes de intervir e problematizar as 
formas de produção e de vida. (BRASIL, 2013, p.16). 

 

Bem como, para alcançar a qualidade na escola faz-se necessário o compromisso 

de todos os envolvidos no processo educativo primando pela responsabilidade social, 

princípio educacional que busca a qualidade da escola com empenho de todos. 

Construir a qualidade social pressupõe conhecimento dos interesses sociais da 

comunidade escolar para que seja possível educar e cuidar mediante interação efetivada 

entre princípios e finalidades educacionais, objetivos, conhecimentos e concepções 

curriculares. Isso abrange mais que o exercício político-pedagógico que se viabiliza 

mediante atuação de todos os sujeitos da comunidade educativa. Ou seja, efetiva-se não 

apenas mediante a participação de todos os sujeitos da escola – estudante, professor, 

técnico, funcionário, coordenador – mas, também, mediante aquisição e utilização 

adequada dos objetos e espaços (laboratórios, equipamentos, mobiliário, salas-

ambiente, biblioteca, videoteca, ateliê, oficina, área para práticas esportivas e culturais, 

entre outros) requeridos para responder ao projeto político-pedagógico pactuado, 

vinculados às condições/disponibilidades mínimas para se instaurar a primazia da 

aquisição e do desenvolvimento de hábitos investigatórios para a construção do 

conhecimento.  

Segundo consta nas Diretrizes e Bases (BRASIL, 2013, p.152-153), a escola de 

qualidade social adota como centralidade o diálogo, a colaboração entre os sujeitos e as 

aprendizagens, o que pressupõe, sem dúvida, atendimento a requisitos tais como: 

 

I. revisão das referências conceituais quanto aos diferentes espaços e 

tempos educativos, abrangendo espaços sociais na escola e fora dela;  

II. consideração sobre a inclusão, a valorização das diferenças e o 

atendimento à pluralidade e à diversidade cultural, resgatando e 

respeitando os direitos humanos, individuais e coletivos e as várias 

manifestações de cada comunidade; 
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III.  foco no projeto político-pedagógico, no gosto pela aprendizagem, e na 

avaliação das aprendizagens como instrumento de contínua progressão 

dos estudantes; 

IV.  inter-relação entre organização do currículo, do trabalho pedagógico e da 

jornada de trabalho do professor, tendo como foco a aprendizagem do 

estudante;  

V.  compatibilidade entre a proposta curricular e a infraestrutura, entendida 

como espaço formativo dotado de efetiva disponibilidade de tempos para 

a sua utilização e acessibilidade;  

VI.  integração dos profissionais da educação, dos estudantes, das famílias e 

dos agentes da comunidade interessados na educação;  

VII.  valorização dos profissionais da educação, com programa de formação 

continuada, critérios de acesso, permanência, remuneração compatível 

com a jornada de trabalho definida no projeto político-pedagógico;  

VIII.  realização de parceria com órgãos, tais como os de assistência social, 

desenvolvimento e direitos humanos, cidadania, trabalho, ciência e 

tecnologia, lazer, esporte, turismo, cultura e arte, saúde, meio ambiente;  

IX.  preparação dos profissionais da educação, gestores, professores, 

especialistas, técnicos, monitores e outros.  

 

 

A qualidade social da educação brasileira é uma conquista a ser construída 

coletivamente de forma negociada, pois significa algo que se concretiza a partir da 

qualidade da relação entre todos os sujeitos que nela atuam direta e indiretamente. 

Significa compreender que a educação é um processo de produção e socialização da 

cultura e da vida, onde se constroem, se mantêm e se transformam conhecimentos e 

valores. Produzir e socializar a cultura inclui garantir a presença dos sujeitos das 

aprendizagens na escola. Assim,  

 

a qualidade social da educação escolar supõe encontrar alternativas políticas, 
administrativas e pedagógicas que garantam o acesso, a permanência e o 
sucesso do indivíduo no sistema escolar, não apenas pela redução da evasão, 
da repetência e da distorção idade-ano/série, mas também pelo aprendizado 
efetivo (BRASIL, 2013, p.152-153). 
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No Art. 14 da LDB,  

 

os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino 
público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme 
os seguintes princípios: I – participação dos profissionais da educação na 
elaboração do projeto pedagógico da escola (BRASIL, 2017, p.11). 

 

De acordo com o que foi visto no Projeto Político Pedagógico da escola 

pesquisada, reforça-se a necessidade da psicóloga escolar, pois uma de suas funções é 

participar do trabalho de elaboração, avaliação e reformulação do projeto, destacando a 

dimensão psicológica ou subjetiva da realidade escolar. Isso permite sua inserção no 

conjunto das ações desenvolvidas pela comunidade escolar e reafirma seu compromisso 

com o trabalho inter e transdisciplinar.  

Ao conhecer o contexto escolar para elaborar o projeto de pesquisa, levando em 

conta o projeto político pedagógico, foi necessário compreender e conhecer os objetivos 

relativos à organização escolar. Entre eles destacamos: o número de estudantes, de 

turmas, de professores, serviços prestados à comunidade, reuniões que estão 

planejadas; índice de aprovação, reprovação e evasão; membros das equipes 

pedagógicas, administrativas e de prestação de serviços gerais; o perfil socioeconômico 

da comunidade escolar; informações sobre características do território em que a escola 

está localizada, bem como sua história.  

Foi importante, ainda, conhecer o corpo docente e equipe pedagógica, 

considerando sua formação acadêmico-profissional, salários e condições de trabalho, 

carga horária; informações sobre o trabalho pedagógico, enfocando como ocorre a 

prática pedagógica incluindo a metodologia, recursos, conteúdos.  

Entendemos que a psicóloga escolar, ao participar do cotidiano do processo 

educativo, estará junto às equipes colaborando para que conhecimentos e práticas 

possam resultar em experiências enriquecedoras para a formação coletiva, na qual ela 

está incluída. Esse processo permite o planejamento, desenvolvimento e avaliação da 

pesquisa (CREPOP, 2019). 
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4. OS PRINCÍPIOS DA ECOFORMAÇÃO PARA A CONTRIBUIÇÃO DA PSICÓLOGA 

ESCOLAR NOS PROCESSOS DE ENSINO COMO PROFISSIONAL DA 

EDUCAÇÃO 

 

Como a Psicologia busca o entendimento do indivíduo em relação ao seu 

ambiente, sem esquecermos as heranças biológicas e culturais, é muito importante 

tratarmos das contribuições da Ecoformação no ensino, valorizando as habilidades e 

aptidões dos educandos, mesmo que o ensino seja realizado de forma fragmentada, 

como são as práticas educativas que priorizam os conteúdos (MORAES, 2015; 

ZWIEREWICZ & TORRE, 2009; TORRE e PUJOL, 2013). Ao se pesquisar sobre 

Ecoformação, podemos dizer que a Ecoformação configura-se como um diálogo da 

sociedade com seu meio.  

A psicóloga escolar tem muito a contribuir para o desenvolvimento de uma prática 

pedagógica com foco na humanização. Por isso, é uma peça de suma importância para 

que se enfatizem as experiências educacionais, valorizando o educando em sua 

totalidade, destacando a subjetividade que caracteriza o processo educativo.  

Com essas ações, a psicóloga escolar pode contribuir significativamente nos 

processos de ensino, fornecendo subsídios para o entendimento de como os alunos 

aprendem. O objetivo é de contribuir para embasamento e compreensão das relações 

existentes entre subjetividade humana, formação do psiquismo e o processo educacional 

formados nas relações sociais e o meio. 

Portanto, a psicóloga escolar pode ajudar a fazer uma educação que pressuponha 

uma ação de transformação, de envolvimento, e participação da comunidade escolar em 

seus ambientes formadores. Pode ser facilitadora de uma Educação com várias 

abordagens, capazes de despertar a conscientização dos participantes para o processo 

de valorização da educação ambiental, que tem uma relação dos seres com seu meio 

ambiente e buscar, a solidariedade, a ética e o respeito, por meio de interações.  

A Psicologia, junto com a educação pode contribuir nas organizações simbólicas, 

com a função de pensar no real, de criar comportamentos frente ao consumismo da 

sociedade e de incentivar a mudança de valores. 
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4.1 A ECOFORMAÇÃO E OS PROCESSOS DE ENSINAR 

 

A escola é um espaço para desenvolvimento de práticas pedagógicas que 

possibilitam à autonomia, a criatividade, a cooperação e a mudança dos alunos para 

novos conhecimentos. A ecoformação é um pressuposto teórico para criar coletivamente 

um espaço sustentável, bem como, um processo para produção de conhecimento 

associado na experiência e de forma cooperativa, afetiva e lúdica.  

O conceito da ecoformação é amplo, mas, de forma sintetizada, busca desenvolver 

ações coletivas em prol do ambiente em que a criança está inserida. Buscando assim, o 

bem coletivo. A ecoformação, por sua vez, “considera a transdisciplinaridade como ponto 

importante na formação de professores reflexivos e inovadores”, pois como vemos em 

Torre et al. (2008, p.21) “Entendemos a ecoformação como uma maneira sintética, 

integradora e sustentável de conceber a ação formativa, sempre em relação ao sujeito, à 

sociedade e à natureza.” 

Como nota S. Torre, a ecoformação posiciona um acento na inter-relação dinâmica 

entre o sujeito – com todos seus potenciais –, o estímulo sociocultural e o entorno 

ambiental. A ecoformação é sistêmica, social e sustentável. Nela se torna realidade o 

triângulo da vida de Ubiratan d’Ambrosio4. Nessa direção, na elaboração de um currículo 

é importante constar disciplinas interligadas, para que no processo escolar, a valorização 

seja igualitária. 

Assim, há necessidade de se pensar num ensino que valorize conteúdos que 

contemplem a prática pedagógica ao estudante como um todo, e não fragmentado. Como 

comentam Moraes e Navas (2010) precisa ir além do que está proposto, entender e 

aceitar uma cultura de religação dos saberes, capaz de contribuir para a formação de 

sujeitos mais preocupados com os valores humanos, com atitudes mais críticas na vida 

social, política e sustentável: 

 

 
4 Uma ética maior, que tem como foco a continuação da vida no sentido amplo, ou seja, respeito pelo outro, 

com todas as diferenças; solidariedade com o outro e cooperação com o outro. 
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A ecoformação é uma maneira de buscar o crescimento interior a partir da 
interação multissensorial com o meio humano e natural, de forma harmônica, 
integradora e axiológica. Buscando ir além do individualismo, do cognitivismo e 
utilitarismo do conhecimento. Partindo do respeito à natureza (ecologia), levando 
os outros em consideração (alteridade) e transcendendo a realidade sensível 
(TORRE et al., 2008, p. 43). 

 

Ecoformação faz parte de uma proposta multidimensional e multirefencial de 

formação, articulando três polos, vamos pensar em um triângulo: uma ponta é 

ecoformativa, a outra é autoformativa e a outra é heteroformativa. Essa é uma concepção 

tripolar: que está religando dimensões e referencias na formação de professores, quando 

é respeitado e valorizado o eu, o outro e o meio em que vivemos.  

 

A ecoformação possui algumas características a serem consideradas:  

 

a) vínculos interativos com o entorno natural e social, pessoal e transpessoal; b) 
desenvolvimento humano a partir da para a vida, em todos os seus âmbitos de 
maneira sustentável; c) caráter sistêmico e relacional que nos permite entender 
a formação como redes relacionais e campos de aprendizagem; d) caráter flexível 
e integrador das aprendizagens; e) princípios e valores de meio ambiente que 
consideram a Terra como um ser vivo, onde convergem os elementos da 
natureza tanto vivos como inertes (TORRE, 2008, p. 21, grifo do autor). 

Ao atender estas características, possibilita-se que o estudante se sinta parte 

daquele ambiente e, simultaneamente, zele por ele, buscando sempre por melhorias. Ao 

possibilitar que o estudante participe de forma integral do processo educativo, opinando 

e se fazendo presente nas mudanças, principalmente relacionadas aos espaços, 

instigamo-lo a desenvolver competências para vida, despertando sua iniciativa e 

criatividade, trabalhando com os valores humanos e sociais, além de incentivar a prática 

de ações sustentáveis (TORRE; ZWIEREWICZ, 2009). 

Os pressupostos da ecoformação nos levam a compreender melhor o indivíduo, 

por percebê-lo e senti-lo de forma ampla e na sua inteireza, visto que cada uma das 

características da ecoformação aponta para a pessoa como um ser na sua totalidade, 

provido de sentimentos, razão e emoção. Esses pressupostos, relacionados entre si, e 

em direção ao outro e ao meio, podem favorecer a compreensão dos professores acerca 

das contribuições da psicóloga escolar nos processos de ensino a partir da ecoformação. 
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Ao mesmo tempo, compreende-se, incorpora-se e aplica-se no dia a dia da escola, na 

forma de atitudes conscientes e em direção da formação integral dos estudantes, a partir 

do contexto em que se está inserido.  

A transdisciplinaridade apresenta em seu contexto a necessidade de se 

estabelecer uma relação entre o eu, o outro e o ambiente em que vivemos. Por meio 

desta relação, faz-se possível um desenvolvimento sustentável, articulado entre todas as 

esferas do ser. Nesse sentido, promove-se em seu contexto, primeiramente a 

necessidade de conhecer o eu (autoformação) para então nos relacionarmos com o outro 

(heteroformação), havendo neste contato, uma troca de experiências, as quais refletem 

no meio (ecoformação) (PINEAU, 2008). Conforme a Figura 1: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: adaptado de Mallart (2009 apud Pukall 2017) 

 

 

Galvani (2002) considera a autoformação como processo tripolar, onde se 

entrelaçam a heteroformação (os outros), a ecoformação (as coisas) e autoformação (si 

mesmo). Segundo ele, o que determina o processo de heteroformação é a educação, as 

influências sociais herdadas da família, do meio social e da cultura e das ações de 

formação inicial e continuada. A ecoformação, segundo Galvani (2002), é a relação que 

FIGURA 1 - RELAÇÕES DA NOSSA FORMAÇÃO 
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estabelecemos com o meio em que vivemos, influenciados pelas ações físicas, 

climáticas, corporais e sensoriais. 

Fica claro o processo tripolar que compõe a autoformação, apresentado por 

Galvani (2002, p. 3) quando este diz que: 

 

A autoformação é um processo paradoxal que se alimenta de suas 
dependências. Ela é constituída pela tomada de consciência e de retroação sobre 
as influências heteroformativas e ecoformativas. Assim, a autoformação 
ultrapassa, integrando-os, os limites da educação entendida transmissão 
aquisição de saberes e de comportamentos. 

 

Segundo Moraes (2015) o professor, mais que transmissor de informações, é um 

grande catalisador dos processos de construção transdisciplinares ao exercitar a lógica 

inclusiva, ao relacionar os conteúdos científicos com os conteúdos políticos e ao 

desenvolver um contínuo diálogo com os estudantes. Além disso, o professor tem a 

função de incentivar a dinâmica de integrar o que é disciplinar, interdisciplinar e 

transdisciplinar, sendo um profundo conhecedor dos conteúdos disciplinares, capaz de 

pensar de maneira complexa, dialógica, racional para desenvolver um trabalho 

interdisciplinar ou transdisciplinar, porque somente assim poderá esgotar todas as 

possibilidades a serem exploradas.  

Espera-se que o docente desenvolva uma escuta sensível, um discurso integrador 

e nos lembre sobre a importância do papel das emoções, dos sentimentos no processo 

de aprendizagem, pois estão presentes nas ações humanas. São as emoções e os 

sentimentos que ajudam a definir o significado e a função das ações desenvolvidas.  

Moraes (2015) afirma, ainda, que a qualidade das emoções presentes nos 

ambientes de ensino e aprendizagem, bem como a qualidade das relações institucionais 

que intervêm nos ambientes educacionais, são muito importantes nos processos 

educacionais transdisciplinares. Ações, sentimentos, emoções e pensamentos estão 

mutuamente implicados e são inseparáveis de nossas percepções. A qualidade das 

relações depende da qualidade das emoções, assim como das sensações produzidas 

pelos órgãos dos sentidos. Além disso, depende também da sensibilidade adquirida ou 
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construídas por meio de vivências e das experiências de vida, que se colocam a serviço 

dos processos de construção do conhecimento.  

Ao pesquisar na linha da Psicologia, encontramos Skinner (2003), que em seu livro 

Ciência e Comportamento Humano, discorre sobre emoções e a caracteriza como sendo 

um estado particular de alta ou baixa frequência de uma ou mais respostas induzidas por 

qualquer uma dentre uma classe de operações. O termo emoção pode significar também 

os sentimentos e as afetividades por meio da experiência individual interna e a expressão 

comportamental externa. No que diz respeito a sentimentos, Dorin (1972), citado por 

Braghirolli (2002), explica que são disposições de prazer ou desprazer em relação a um 

objeto, pessoa ou ideia que vem a formar sentimentos. 

Para Pierre Weil (1993), o conhecimento humano encontra-se numa crise de 

fragmentação e a transdisciplinaridade representa a tentativa da saída desta crise. Em 

seu livro Rumo a transdisciplinaridade, Weil cita Erich Jantsch (1980), que contestou uma 

visão racional de um mundo estável e estático. Comentou que o autor defende um novo 

ponto focal que permite a convergência das ciências físicas e sociais, das artes e das 

letras, da filosofia e dos conhecimentos que transcendem o domínio racional, portanto, 

da totalidade das relações do homem com o mundo. 

Pierre Weil relata ainda que Edgar Morin (1980) fez uma comparação entre a 

função da ONU e a interdisciplinaridade. Enquanto aquela tenta controlar suas nações, 

esta também não consegue controlar suas disciplinas, e acaba confirmando suas 

fronteiras ao invés de extingui-las. Portanto, é necessário repensar que nessa abordagem 

o foco não é mais praticar a transdisciplinaridade, mas sim refletir sobre qual a 

transdisciplinaridade é preciso praticar. Ainda em seu texto, Weil comenta que na carta 

da UNESCO (1987) há urgência de uma pesquisa verdadeiramente transdisciplinar, em 

um intercâmbio dinâmico entre as ciências exatas, as ciências humanas, a arte e a 

tradição. Num certo sentido, esse enfoque transdisciplinar ocorre de modo incerto no 

nosso cérebro por meio da dinâmica entre os dois hemisférios. Cumpre lembrar as 

palavras de Morin: “A ciência jamais seria a ciência se não fosse transdisciplinar”. 

(MORIN, 1980, apud WEIL, 1993 p.32). 
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Segundo Canivez (1998), a educação, numa democracia, deve formar cidadãos 

ativos. Nesse sentido, a transdisciplinaridade possibilita ao professor desenvolver com 

seus estudantes a capacidade de reflexão, podendo, assim, educar para a vida política 

na sociedade, sem modelá-los para que não se tornem cidadãos manipuláveis. O 

professor deve agir com os educandos de forma que possam se reconhecer como livres 

e iguais, valorizando a educação conservadora, no que tange à história de vida da 

comunidade, sem desprezar o passado. O professor que representa uma instituição 

pode, com o desenvolvimento de atividades, estimular a capacidade dos alunos para 

externarem seus pensamentos e, assim, criar movimentos criativos, imaginativos, 

expondo as ideias para o mundo. 

O sociólogo americano David Labaree, em seu livro The troublewith Ed. Schools 

(2004) discorre e analisa a complexidade da formação de professores pelas 

Universidades. Segundo suas afirmações,  

 

Preparar professores, de fato, é extraordinariamente exigente, em grande parte 
devido às complexidades do próprio magistério como uma forma de prática 
profissional. O problema de fundo é o seguinte: ensinar é um trabalho 
enormemente difícil, que parece fácil. (LABAREE, 2004, p. 39) 

 

 Nesse sentido, o professor tem como desafio educar crianças para tornarem-se 

cidadãs, compreendendo o que é viver em comunidade, com responsabilidade e de forma 

natural. Deve atuar ensinando na formação do indivíduo, cuja vivência traz em sua 

história uma bagagem cultural decorrente da formação hierárquica. A escola tem papel 

de fundamental importância para instigar e ajudar a desenvolver nas crianças o senso de 

viver em comunidade, valorizando suas características e potencializando os seus novos 

conhecimentos. Vivenciar a cidadania é participar politicamente para melhorias das 

relações interpessoais e grupais, valorizando a dignidade humana, a empatia e a 

solidariedade. 
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4.2 FORMAÇÃO DO PROFESSOR NA PERSPECTIVA DA ECOFORMAÇÃO: EDUCAR 

PARA SENSIBILIDADE  

 

A escola é um espaço de socialização, com objetivo de favorecer experiências e 

produção de conhecimento para a vida. É importante conhecer as formações éticas e 

políticas que envolvem o cotidiano escolar; refletir sobre “escola para quê”, “escola para 

quem” são fundamentais para uma boa atuação profissional. Assim, a escola precisa ser 

como um espaço para as práticas pedagógicas que incentivem a autonomia e a 

criatividade para aquisição de conhecimentos. É necessário que professores acreditem 

em novas formas de educação, deixando pra trás: os currículos prescritos, a atenção 

voltada mais aos conteúdos do que aos estudantes, a supervalorização de algumas 

disciplinas, como Português e Matemática, e diminuindo o valor à nota como principal 

índice de desempenho escolar (TORRE, 2013, apud PUKALL, 2017 p. 29). 

Segundo Morin (2000), podemos considerar a necessidade de aprender a 

contextualizar os conhecimentos, pois o conhecimento é um processo contínuo. E é 

essencial que o espaço da escola propicie os processos de aprender para o 

desenvolvimento de comportamentos e atitudes de responsabilidade e autonomia. 

Torna-se cada vez mais significativo o profissional da educação assumir o 

compromisso de contribuir com seus conhecimentos e práticas para a própria 

compreensão do trabalho docente. Isso constitui um processo de formação continuada, 

pois assim os profissionais buscarão formas que propiciem o processo de apropriação 

de conhecimentos (CREPOP, 2019). 

Pukall (2016) nos leva a compreender que o professor é essencial no processo de 

ensino e, que ao promover o desenvolvimento da criatividade no aluno, ele precisa buscar 

por mudanças no seu planejamento pedagógico. Para acontecer a mudança, contudo, é 

preciso romper com a barreira do medo que os impede de criar. Complementa ainda 

citando Menchén (2013, p. 43) “o processo de transformação criativa é o processo de 

superar o medo”, pois dominar o medo é liberar a criatividade para mudar a forma de 

ensinar. 
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 
Para Fonseca (2002), a metodologia é o estudo da organização, dos caminhos a 

serem percorridos para se efetuar uma pesquisa ou estudo. Sendo assim, pretende-se 

descrever neste capítulo a metodologia da pesquisa e as análises dos dados gerados. 

Procurou-se, inicialmente defini-la; na sequência explicitar a modalidade da pesquisa; em 

seguida, apresentam-se os instrumentos aplicados na geração de dados; a 

caracterização dos sujeitos que nela envolvidos e;  por fim, apresenta-se o tratamento 

dos dados. 

 

5.1 MODALIDADE DA PESQUISA 

 

Para atender o objetivo desta pesquisa, investigar os aportes da psicóloga escolar 

como profissional da educação nos processos de ensino, a partir da Ecoformação, na 

EMEIEF Clementina Lona Costa de União da Vitória-PR, foram utilizadas a pesquisa 

descritiva, apoiada pela pesquisa bibliográfica. Em relação à natureza dos dados, 

classifica-se como pesquisa qualitativa. 

Na pesquisa descritiva se tem a observação, o registro, a análise a classificação e 

a interpretação, portanto, “os fenômenos do mundo físico e humano são estudados, mas 

não são manipulados pelo pesquisador” (ANDRADE, 2009, p.114). Esse tipo de pesquisa 

tem como característica a padronização da geração de dados e busca entender a relação 

entre as variáveis que são estudadas. 

Uma das características mais significativas das pesquisas descritivas é a utilização 

de técnicas padronizadas de geração de dados, como o questionário e a observação 

sistemática. 

Entende-se por pesquisa bibliográfica a revisão da literatura sobre as principais 

teorias que norteiam o trabalho científico. Essa revisão é o que chamamos de 

levantamento bibliográfico ou revisão bibliográfica, a qual pode ser realizada em livros, 
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periódicos, artigo de jornais, sites da internet, entre outras fontes. Conforme esclarece 

Boccato (2006, p. 266),  

 

a pesquisa bibliográfica busca a resolução de um problema (hipótese) por meio 
de referenciais teóricos publicados, analisando e discutindo as várias 
contribuições científicas. Esse tipo de pesquisa trará subsídios para o 
conhecimento sobre o que foi pesquisado, como e sob que enfoque e/ou 
perspectivas foi tratado o assunto apresentado na literatura científica. Para tanto, 
é de suma importância que o pesquisador realize um planejamento sistemático 
do processo de pesquisa, compreendendo desde a definição temática, passando 
pela construção lógica do trabalho até a decisão da sua forma de comunicação e 
divulgação. 

 
A pesquisa bibliográfica busca contribuir para a obtenção de informações sobre a 

situação atual do tema ou problema pesquisado, além de verificar as opiniões similares 

e diferentes a respeito do tema ou de aspectos relacionados ao tema ou ao problema de 

pesquisa. 

Assim, em relação à natureza do problema investigado, esta pesquisa é 

caracterizada como qualitativa.  

 

As abordagens qualitativas de pesquisa se fundamentam numa perspectiva que 
concebe o conhecimento como um processo socialmente construído pelos 
sujeitos nas suas interações cotidianas, enquanto atuam na realidade, 
transformando-a e sendo por ela transformados. (ANDRÉ, 2013, p.97). 

 
A abordagem é fundamental para a compreensão de particularidades, 

possibilitando a exteriorização da subjetividade, sem a necessidade de assegurar a 

homogeneidade dos resultados. Portanto, esse tipo de abordagem responde a questões 

mais particulares, trabalhando com o universo de significados, motivos, aspirações, 

crenças, valores e atitudes, dessa forma: “[...] corresponde a um espaço mais profundo 

das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 

operacionalização de variáveis.” (MINAYO, 2010, p. 23). Essa abordagem busca explicar 

o porquê das coisas e não quantifica valores, pois os dados não são numéricos.  
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5.2 INSTRUMENTOS DE PESQUISA E A GERAÇÃO DE DADOS 

 

As categorias foram organizadas a partir dos objetivos da pesquisa, conforme 

estão apresentadas no Quadro 2. As informações obtidas na realização do projeto 

auxiliaram na visualização das categorias para serem analisadas e compreendidas à luz 

dos pressupostos teóricos que referenciam a presente pesquisa. 

Para a coleta de dados foram utilizados os instrumentos de análise documental; 

grupo focal; gravações (vídeos) e diário de campo da pesquisadora. 

O grupo focal representa uma fonte que intensifica o acesso às informações 

acerca de um fenômeno, seja pela possibilidade de gerar novas concepções ou pela 

análise e problematização de uma ideia em profundidade. Desenvolve-se a partir de uma 

perspectiva dialética, na qual o grupo possui objetivos comuns e seus participantes 

procuram abordá-los trabalhando como uma equipe. 

O cerne do grupo focal consiste justamente na interação entre os participantes e 

o pesquisador, de modo que este objetiva colher dados a partir da discussão focada em 

tópicos específicos e diretivos. 

Krueger (1988) e Morgan (1988) explicam que o grupo focal é composto por seis 

a dez participantes que não são familiares uns aos outros. Esses participantes são 

selecionados por apresentarem certas características em comum que estão associadas 

ao tópico que está sendo pesquisado. A duração típica das atividades de um grupo focal 

é de uma hora e meia. Embora haja consenso entre os autores sobre o número de 

participantes em grupos focais, de acordo com Kind (2004), alguns autores apontam a 

dificuldade de se garantir oportunidades de fala a todos os integrantes sem que a 

discussão se torne excessivamente diretiva em grupos muito grandes (ROSO, 1997). 

Para Kitzinger (2000), o grupo focal é uma forma de entrevistas com grupos, 

baseada na comunicação e na interação. Seu principal objetivo é reunir informações 

detalhadas sobre um tópico específico a partir de um grupo de participantes 

selecionados. Ele busca colher informações que possam proporcionar a compreensão 

de percepções, crenças, atitudes sobre um tema, produto ou serviços. 
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Os professores que participaram do grupo focal, por fazerem parte da escola 

pesquisada, foram entrevistados a fim de perceber as contribuições da psicóloga escolar 

como profissional da educação, a partir da Ecoformação, nos processos de ensino, na 

sua compreensão, valorizando todos os detalhes e expressões praticadas pelos 

professores durante o grupo focal. Vale dizer que o grupo focal foi filmado para que todos 

esses detalhes sejam elementos de análise da pesquisa.  

Nessa direção Bauer e Gaskell (2013) afirmam que as entrevistas são importantes 

para a que haja compreensão pormenorizada das crenças, atitudes, valores e 

motivações, associadas aos comportamentos das pessoas em contextos sociais 

específicos. Essa modalidade é muito utilizada nas pesquisas educacionais, pois o 

pesquisador pode aprofundar-se sobre um fenômeno ou questão específica; organizar 

um roteiro de pontos a serem contemplados durante a entrevista, podendo, de acordo 

com o desenvolvimento do grupo focal, alterar a ordem deles e, até mesmo, formular 

questões não previstas inicialmente. Para isto, foi solicitado o preenchimento do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE para todas as etapas a serem 

necessariamente observadas, a fim de que o convidado a participar de uma pesquisa 

possa se manifestar, de forma autônoma, consciente, livre e esclarecida. 

Foi elaborado um roteiro sugestivo para orientar o grupo, não impedindo 

improvisações (BREAKWELL, 2010) e permitindo o surgimento de novas questões 

pertinentes à pesquisa (KIND, 2004). O grupo foi realizado nas dependências da escola 

pesquisada. A duração do encontro foi de 60 minutos, como indicado na literatura, para 

que os trabalhos não fossem prejudicados pelo cansaço dos participantes (KIND, 2004; 

BREAKWELL, 2010), iniciando com atraso devido a uma das participantes ter chego um 

pouco depois do horário previsto. 

Para o registro do encontro, foram utilizadas uma câmera de vídeo e um gravador 

de áudio, dispostos em locais estratégicos da sala, ressalta-se que a câmera de vídeo 

também grava o áudio. O encontro foi firmado mediante concordância com o devido 

compromisso da pesquisadora com a confidencialidade e com respeito ao sigilo em 

relação ao grupo. 
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5.3 CENÁRIO, SUJEITOS, CONTEXTOS DE OBSERVAÇÃO E PROCEDIMENTOS 

ÉTICOS 

 

Por meio da realização do grupo focal, houve a intenção de proporcionar uma 

forma de debate e de reflexão que fossem pertinentes ao problema de pesquisa. Para 

utilizarmos os registros em vídeo e áudio, foi garantido ao grupo que o material seria 

utilizado apenas pela pesquisadora e que na transcrição as identidades seriam omitidas. 

Bem como, foi firmado o compromisso de retorno da pesquisa em forma de seminário à 

escola pesquisada e à sociedade. 

A escola pesquisada está localizada em um bairro próximo ao centro da cidade 

de União da Vitória, PR, e atende alunos da Educação Infantil e Fundamental, contando 

com uma equipe de 16 professores e 14 estagiárias divididos em 11 turmas. Na escola 

também foram desenvolvidos os seguintes projetos: Biblioteca Itinerante, PROERD, 

PIBID – Química e Física, jogos Interclasses e o Projeto Integral, onde crianças em 

situações vulneráveis e/ou filhos de  pais/responsáveis que trabalham, permanecem na 

escola em período integral, bem como participam de eventos escolares municipais, como 

jogos escolares e coral. 

A população participante da pesquisa inicialmente era de 10 docentes, sendo 

selecionados 05 participantes da escola investigada, pois o restante não teve 

disponibilidade, devido a compromissos que surgiram após agendamento do grupo focal. 

Os aspectos éticos da pesquisa são orientados e estabelecidos pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos (CEP), como também pelo Código de Ética Profissional 

do Psicólogo (CFP, 2013). O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em 

Pesquisas com Seres Humanos, sendo aprovado segundo Parecer Número 4.001.866, 

firmando o comprometimento com o respeito, a dignidade, a igualdade e a integridade do 

ser humano. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Para nosso objetivo ser alcançado, ou seja, o de investigar a compreensão dos 

professores acerca das contribuições da psicóloga escolar nos processos de ensino nos 

anos finais da Educação Básica, conforme consta no Quadro 2, relataremos a seguir as 

considerações manifestadas a partir da filmagem do grupo focal prestadas pelas 

participantes da pesquisa, as quais serão identificadas por nome de flores: Gardênia, 

Flor-de-lis, Jasmim, Hortência e Margarida. 
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QUADRO 2 - MATRIZ PARA A ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

Q
U

E
S

T
Ã

O
 

D
A

 

P
E

S
Q

U
IS

A
 Quais os aportes da psicóloga escolar como profissional da educação 

nos processos de ensino na EMEIEF Clementina Lona Costa de União 
da Vitória-PR?  
 

O
B

J
E

T
IV

O
 

G
E

R
A

L
 

Investigar os aportes da psicóloga escolar como profissional da 
educação nos processos de ensino, a partir da Ecoformação, na EMEIEF 
Clementina Lona Costa de União da Vitória-PR. 

O
B

J
E

T
IV

O
 

E
S

P
E

C
ÍF

IC
O

 1
 Verificar as atribuições da psicóloga escolar a partir das Referências 

Técnicas para a Atuação de Psicólogas(os) na Educação Básica 
(CREPOP) e do Projeto Político Pedagógico da EMEIEF Clementina 
Lona Costa; 
Categoria de análise: descrição das atribuições da psicóloga escolar no 
CREPOP e no PPP da escola investigada; 
Fontes de coleta dos dados: análise documental do CREPOP e do 
PPP.  

O
B

J
E

T
IV

O
 

E
S

P
E

C
ÍF

IC
O

 

2
 

Identificar a compreensão dos professores acerca dos aportes da 
psicóloga escolar nos processos de ensino nos anos iniciais e finais da 
educação básica; 
Categoria de análise: contribuições da psicóloga escolar; 
Instrumentos de coleta dos dados: grupo focal.  
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 Relacionar a compreensão dos professores acerca das contribuições da 

psicóloga escolar com os princípios da Ecoformação; 
Categoria de análise: compreensão dos pressupostos da ecoformação 
a) vínculos interativos; b) desenvolvimento humano; c) caráter sistêmico 
e relacional; d) caráter flexível e integrador; e) princípios e valores de 
meio ambiente; 
Instrumentos e fontes de coleta dos dados gravações (vídeos); grupo 
focal; diário de campo da pesquisadora. 
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Apresentar estratégias educativas no processo de ensino para atuação da 
psicóloga escolar no âmbito da educação básica, pautadas nas 
Referências Técnicas para a Atuação de psicólogas(os) na Educação 
Básica (CREPOP) e nos pressupostos teóricos da Ecoformação. 

 
Fonte e coleta dos dados: indicadores de ações com noções gerais da 
atuação da psicóloga escolar a partir da coleta de dados para gerar um 
produto educacional. 
 
 

FONTE: adaptado de Gaskell (2013). 

 

Antes de iniciar o grupo focal, houve a explanação sobre os procedimentos da 

pesquisa e, em seguida, o TCLE foi entregue às professoras participantes do grupo para 

cumprir com os procedimentos exigidos. 
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Realizada a leitura do enunciado da primeira questão: Quando nos deparamos 

com a diversidade de vidas, de modos de inserção das famílias e de seus arranjos para 

sobreviver, da composição das turmas, dos diferentes estágios em que os estudantes 

chegam e de seus modos de compreensão das matérias (RTAPEEB 2013, p.41). e por 

conseguinte a pergunta: Quais as contribuições a psicóloga escolar pode 

estabelecer nos processos de ensino nos anos finais?  

Houve uma pausa e foi Gardênia que iniciou respondendo a questão. Em sua fala 

descreveu sobre a importâcia  e a disponibilidade do serviço de psicologia que é oferecido 

pela Secretaria da Educação do município. Pois, segundo informações obtidas na 

Prefeitura Municipal de União da Vitória, há uma profissional de Psicologia atuando na 

área da Educação, para atender 31 Instituições entre Escolas e Centros de Educação 

Infantil. Gardênia assim comentou: 

 

se tivesse uma psicóloga que acompanhasse a escola daria muita contribuição, 
porque faz falta dentro da escola, né? Uma que nós temos, mas é pra atender 
todo o município e faz falta, e poderia ter um rendimento melhor, principalmente 
pra trabalhar. Haveria melhores resultados (GARDÊNIA) 

 

Com relação às orientações do CREPOP (2019), a psicóloga escolar, inserida no 

contexto educativo, pode direcionar mais adequadamente determinadas áreas de 

intervenção e desenvolver um trabalho envolvendo toda a comunidade escolar, 

professores, pais, funcionários e estudantes. Qualquer trabalho realizado com um desses 

segmentos deve ter como princípio a coletividade, visando ao bem de todos. O CREPOP 

(2019) ainda descreve que muitas das ações no âmbito dos estados e municípios não 

passam de programas de governo que, em muitos casos, sofrem devido à falta de 

continuidade. Principalmente, a partir dos anos 2000, trabalhos sobre o tema vêm sendo 

publicados e as pesquisas têm mostrado algumas dificuldades a serem enfrentadas, 

principalmente no que tange à implantação de políticas públicas em educação. Nesse 

sentido, a fala de Gardênia reforça que se torna inviável para apenas uma profissional da 

Psicologia Escolar e Educacional participar da elaboração de um projeto político-
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pedagógico de todas as Escolas e Centros de Educação Infantil. A construção de um 

projeto político-pedagógico emancipador, construído com a comunidade e com todos os 

profissionais da escola, é um desafio do trabalho que se inicia pela construção de um 

campo de escolhas compartilhado. A prática participativa deve ser gradativamente 

apropriada pelos profissionais da escola, pela comunidade, pelas famílias e crianças 

(PENTEADO & GUZZO, 2010, apud CREPOP 2019 p. 26). 

 

À Psicologia Escolar e Educacional almejamos um projeto educacional que vise 
a coletivizar práticas de formação e de qualidade para todos; que lute pela 
valorização do trabalho do professor e constitua relações escolares 
democráticas, que enfrente os processos de medicalização, patologização e 
judicialização da vida de educadores e estudantes; que lute por políticas públicas 
que possibilitem o desenvolvimento de todos e todas, trabalhando na direção da 
superação dos processos de exclusão e estigmatização social (CREPOP, 2019, 
p.26). 

 

Na sequência, Flor-de-lis comenta a respeito dos alunos dos anos finais, pois 

acredita que é a idade em que mais necessitam de orientações:  

 

Os anos finais é a fase que mais problemas demonstram, devido à idade que eles 
se encontram. Seria bem importante, porque ter um profissional dentro de cada 
instituição, pelo uma vez por semana, seria bem importante isso, né? (informação 
verbal, FLOR-DE-LIS) 

 

E Jasmim fala sobre importância de a profissional de psicologia realizar um 

atendimento mais específico:  

 

a gente teria necessidade mesmo nas salas, né? Para cada turma seria muito 
importante que tivesse né? Que cada turma tem aluno que precisa de 
atendimento mais especializado, porque a gente, na verdade, não é formado, a 
gente não entende muito dessa parte da psicologia, não é? (informação verbal, 
JASMIM) 
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Novamente houve uma pausa e Gardênia agora relata a respeito dos 

comportamentos apresentados por alunos da fase final:  

 

pensando que é uma questão comportamental, que a gente sabe nessa fase do 
quarto e quinto ano eles são pré-adolescentes, então o comportamento deles 
muda, questão de humor, temperamento, lidar com a questão de limites, por isso 
precisa da psicóloga (informação verbal, GARDÊNIA)  

 

Flor-de-Lis complementa em relação à formação profissional, alegando que há 

necessidade de conhecer formas para lidar com questões emocionais demonstradas por 

alunos:  

 

que da parte pedagógica nós damos conta. Só que essa parte que vem junto com 
as crianças que é a falta de limite, a questão de ele saber perder, a questão de 
uma derrota, lidar com a opinião do outro (informação verbal, FLOR-DE-LIS)  

 

Conforme discutiam sobre a importância da profissional de psicologia; as fases 

de desenvolvimento e emoções, Jasmim comentou sobre a questão familiar: “a questão 

familiar acaba afetando, né? Até a conduta.” (informação verbal, JASMIN). E uma 

participante complementa:  

 

Infelizmente esses problemas que as famílias não conseguem solucionar dentro 
das casas vêm refletindo muito na escola porque a parte acadêmica ele consegue 
ainda fazer, aos trancos e barrancos, com muito esforço, empenho, pelo menos 
da nossa parte, né? E que deveria ser repassado da melhor forma para o aluno, 
com mais qualidade se não tivesse tantos conflitos, principalmente esses 
conflitos externos que convivem aqui dentro da escola. Eu Acredito que seja 
contribuição na escola bem importante.(informação verbal, FLOR-DE-LIS)  

 

Outro aspecto relatado no grupo focal pelas participantes foi das experiências 

vivenciadas nas séries finais, em que os comportamentos apresentados pelos alunos são 

complexos, necessitando de orientações para poderem lidar com tais situações. E 

conforme consta no CREPOP, entende-se que na escola, considerando os processos de 
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vida decorrentes do convívio e nas relações, torna-se condição para o ensinar e o 

aprender habilidades para trabalhar os conflitos e a violência que muitas vezes são 

produzidos nas práticas institucionais.  

As participantes também enfatizaram a importância do trabalho da psicóloga 

escolar, mas com um atendimento mais específico nas séries finais, indicando a 

necessidade de atendimentos individuais, pois nos comportamentos da fase de pré-

adolescência ocorrem maior número de conflitos de diversas ordens, aumentando, assim, 

a necessidade do profissional da psicologia. Na prática muitos docentes desconhecem 

como agir em situações que envolvam questões emocionais. Alegam dominar 

conhecimentos pedagógicos, mas necessitam de orientações para lidar com 

comportamentos que os alunos apresentam, e que muitas vezes envolvem também as 

famílias. Esses fatores ressaltam a importância da profissional da psicologia, pois os 

docentes sabem que a dinâmica familiar interfere, relatando que os conflitos são 

refletidos na escola. 

Mesmo o grupo demonstrando interesse em participar e comentando de forma 

tímida sobre os temas, ocorriam momentos de silêncio, onde as participantes se olhavam, 

aguardando quem endossaria, ou não, tais argumentos.  

Percebendo o silêncio entre o grupo, foi lido novo enunciado: “Quando os rituais 

da escola se constroem a partir de modelos do bom estudante, do ritmo adequado para 

a aprendizagem, do comportamento disciplinado. Na sequência a questão: Quais 

contribuições a psicóloga escolar pode oferecer para que estes rituais sejam 

superados em direção de um ensino integral e humanizado?” 

As professoras comentaram sobre a importância da profissional da Psicologia 

estar presente na escola, conforme inicia Flor-de-lis:  

 

se o psicólogo entrar dentro da escola, eu penso que nas experiências que eu já 
tive. Quando o psicólogo vai até escola, vamos supor assim, as dinâmicas que 
fossem feitas, primeiro psicólogo vai para a sala de aula, observa, a partir dali ele 
vai fazer, não sei se o mais alguma coisa assim, ver a necessidade da turma. A 
partir dali ela vai escolher algumas dinâmicas para ser trabalhado com 
determinado comportamento, que as que a professor está encontrando 
dificuldade. Acho que essa é uma forma bacana de auxiliar o professor na escola, 
né? Conversas vai ter com aquela ou aquele caso que precisa ser trabalhado em 
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separado, mas no coletivo penso que as dinâmicas vão conseguir bastante. 
(informação verbal, FLOR-DE-LIS) 

 

Nas palavras de Flor-de-lis, conseguimos perceber, que mesmo na sua formação 

em pedagogia, sua experiencia profissional consegue expor uma linha tênue com a 

Psicologia Escolar e Educacional. Onde, uma das atribuições da Psicóloga seria, pela 

observação, poder indicar possibilidades de atuações frente a demanda. 

O mesmo ocorrendo com Gardênia, que descreve como acredita deveria ser, caso 

houvesse a psicóloga escolar atuando dentro da instituição:  

 

o psicólogo vai até a sala, vai observar, vai ter a conversa com o professor, a 
partir dali vai desenvolver as coisas que ele possa auxiliar o professor. 
(informação verbal, GARDÊNIA) 

 

Hortência então comenta sobre avaliações realizadas por Psicólogas durante sua 

vida profissional:  

 

mas a gente percebe bastante, assim também que uma certa questão que os 
psicólogos, às vezes, querem colocar a culpa no professor. Quando o aluno não 
aprende, mas ele não tem dificuldade intelectual nenhuma. E aí a culpa é de 
quem? Ele já passou por mim, já passou pela Jasmim, já passou pela Flor-de-
lis e não aprende. Isso é uma coisa que me chateia um pouco dos psicólogos, 
do trabalho que os psicólogos fazem. Então eles, às vezes, querem achar culpa 
em alguém. E a sensação é que, que eu tenho é no professor. Mas ele já passou 
por mim, já passou pela Jasmim, já passou pela Flor-de-lis e quer dizer que 
nenhuma de nós não soube ensinar? Então eu percebo bastante isso, e isso é 
uma coisa que me chateia dos psicólogos. E aí a criança não aprende, não 
aprende, não aprende, ela vai para fazer uma avaliação, ela volta e não tem nada 
e aí? E ela não aprende. Aí você adapta conteúdo, você muda o foco de ensinar. 
E ela não passou só por você, e ela tem as mesmas dificuldades, e aí, onde está 
o problema? Isso é uma coisa que me chateia. Acho que é um trabalho em 
conjunto, de repente da psicóloga estar mais entrosada com o professor e 
pesquisar com mais afinco aquela questão, porque ele não aprende. O que você 
percebe, mas não só no papel, mas no corpo a corpo. (informação verbal, 
HORTÊNCIA) 
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Após os comentários de Hortência, Jasmim também relatou sobre o desempenho 

da Psicóloga na escola:  

 

ele está no dia a dia na sala. O professor tá dia-a-dia na sala de aula. O psicólogo, 
na verdade, viu uma vez por semana a criança, e não é dentro da escola, é no 
consultório. O psicólogo deveria ir na sala, entrar na sala, sentar, acompanhar 
uma aula, e ele não vem”. Hortência: “que fosse um trabalho mais em conjunto”. 
Jasmim: “isso! que fosse integrado com o professor. O psicólogo não está no teu 
dia a dia ali. Quem está no dia a dia é o professor. Como a Hortência disse, o 
psicólogo vê uma vez por semana, às vezes uma vez por mês, muitas vezes a 
culpa é do professor. Acho que cada escola deveria ter um psicólogo.(informação 
verbal, JASMIN) 

 

E Flor-de-lis ao comentar também a respeito das atividades proporcionadas pela 

psicóloga, complementa sobre equipes multidisciplinares:  

 

que atendesse pelo um determinado dia da semana naquela escola. Por isso que 
é bacana essas equipes multidisciplinares que se chama. Aí que parece que o 
trabalho se torna mais ideal. Porque deveria participar daquilo que é dificuldades 
do professor em sala de aula, passa a tomar aquilo como verdade e entender 
mesmo a posição do professor, aquela necessidade, aquela angústia do 
professor. .(informação verbal, FLOR-DE-LIS) 

 

Na sequência, as participantes começam a comentar com mais desenvoltura e 

Margarida descreve um caso real vivenciado em sua vida profissional:  

 

eu concordo, até minha teoria mais ou menos é o que a Flor-de-lis falou, é mais 
ou menos isso que eu pensava, né? e o que a Hortência fala. Porque a gente 
sempre foi professor. E eu tive muitos casos de crianças com dificuldades, 
inclusive um caso assim bastante gritante que a criança não tinha nada. Inclusive, 
na época, nós duas éramos diretora e supervisora e ela (a criança) foi para o 
Estado, e hoje frequenta a sala de recursos. Mas ela estava dentro da média. 
Então, é isso que a gente fala, da gente tá junto ali é diferente, e a criança se 
comporta diferente. Isso a gente já vê quando o pai é a mãe fala: nossa! mas em 
casa ela não é assim. Mas na escola ela é. Então, estar inserido dentro deste 
ambiente, conhecer esse ambiente, saber, conhecer a criança. É isso que a gente 
sempre cobra, dentro do ambiente escolar. Eu lembro que, quando eu entrei aqui, 
ainda havia a psicóloga que vinha ver, hoje não vem mais. A gente sabe que a 
demanda é grande de crianças. Mas assim, a gente se sente de mãos atadas. 
(informação verbal, MARGARIDA) 
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Em suas colocações, Hortência também comenta de suas experiências 

profissionais com atendimentos a seus educandos e de como foram suas conclusões dos 

pareceres de Psicólogas:  

 

é diferente o atendimento que ela vai realizar com a criança lá dentro do 
consultório. Ela vai ver ele (a criança) sozinho. E ele (a criança), no contexto 
escolar, é diferente. Não tem nem o que a gente discutir, é outra, é outra, é outra 
realidade.(informação verbal, HORTÊNCIA) 

 

Os principais argumentos relatados das participantes do grupo focal foram: em 

relação à prática do psicólogo escolar até então desenvolvido. Contaram de que forma 

acreditam que deveriam ser os atendimentos aos alunos, bem como de algumas 

experiências na prática com alunos que foram encaminhados para avaliação psicológica. 

Pode-se perceber nos relatos a insatisfação em relação aos trabalhos desenvolvidos por 

profissionais da Psicologia. 

Segundo consta no CREPOP (2019), o cotidiano de uma escola se apresenta à 

psicóloga escolar com muitos fatos a serem explicados e contradizem o que envolve o 

ensinar e o aprender, interferindo na forma como a profissional executa seu trabalho. 

Este tipo de profissional quase sempre se depara com impedimentos para desenvolver 

ações nas escolas, devido à amplitude e à complexidade dos conflitos. Frente à demanda 

de resolução imediata de questões, qualquer proposição de pensar o que se passa nas 

salas de aula, nos conselhos de classe, nas reuniões com professores e familiares, nas 

atividades rotineiras implicadas com a formação, pode gerar um olhar de descrédito, o 

que vem fomentando nas psicólogas a percepção da escola como uma instituição 

fechada a mudanças. 

Nesse sentido, um dos principais desafios vividos no cotidiano da profissional de 

Psicologia é a desvinculação do papel da Psicóloga de expectativas sobre a realização 

de um trabalho clínico na Educação Básica, mas essa cisão não está  claramente 

definida. Consequentemente, essa expectativa da escola por uma atuação clínica pode 

dificultar ou inviabilizar a ampliação das ações na Educação Básica. 
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Dando continuidade aos diálogos, foi lido o terceiro enunciado: A construção de 

narrativas abre espaço para a produção de conhecimento, aprofundamento teórico 

metodológico sobre o que se vive a partir do que se faz. E em seguida a questão: De que 

forma a psicóloga escolar pode estimular a construção de narrativas entre 

professores e estudantes dos anos finais? 

Flor-de-Lis inicia respondendo sobre como alguns alunos, aos quais já atendeu, 

apresentam dificuldades de aprendizagem no início da vida acadêmica e questiona o 

porquê de não ter sido dada a devida importância no começo da vida escolar dessa 

criança:  

 

hoje nós vivemos dificuldades com relação a todas essas crianças. Eles vêm, 
desde pequenininhos você compreende como essa criança já tem a dificuldade 
bem grande. Que na fala infantilizada no primeiro ano, e vai para o segundo ano 
infantilizada, que vai para o terceiro e assim ele não consegue na época da 
alfabetização, pelas produções, sons e tudo mais, que sendo de uma forma, num 
contexto diferente. A partir do momento, quarto e quinto ano, que a criança não 
consegue produzir aquilo que deveria escrever corretamente, pelo fato dela não 
conseguir falar. Mas de que forma que ela chegou que ninguém conseguiu sanar 
isso? Não é só o psicólogo, seria a gente continuar falando nessa equipe. E aí 
talvez, uma fono, né? pode ter ligação. Também ajudaria a tornar menos difícil a 
trajetória do professor e da criança para a alfabetização. Que ela se 
concretizasse lá parte da alfabetização. Eu vejo que isso é um ponto também, 
que a Prefeitura, lá na Secretaria da Educação, está deixando a desejar com as 
escolas, né? Que a gente não tem acompanhamento para necessidade que sane 
todas as dificuldades do município inteiro. (informação verbal, FLOR-DE-LIS).  

 

Já Hortência em seu comentário conta da dificuldade do profissional da 

Psicologia: “o município é muito grande para o número de profissionais disponíveis”. 

(informação verbal, HORTÊNCIA).   

E Flor-de-Lis: “ali também interfere na alfabetização da criança. O que um 

psicólogo faz com todos esses problemas?” (informação verbal, FLOR-DE-LIS)  

Hortência complementa da importância do papel da Psicologia Escolar e 

Educacional:  

 

com certeza, acredito que sim. O psicólogo pode ajudar, porque ele tem todo um 
embasamento teórico, até de vivência, já faz parte da profissão do psicólogo. E 



59 
 

eu acho que ele vai poder fazer boas referências no diálogo entre professores e 
alunos. De repente, às vezes, existem turmas que tem resistência com certos 
professores. O psicólogo pode fazer a ponte, acredito que pode desenvolver um 
bom trabalho dentro da turma. Tanto é que existem professores que também, às 
vezes, criam uma barreira com aluno. E ele também pode fazer essa ponte, pode 
quebrar esses estigmas. Acho que é bem interessante o trabalho. Pode ser um 
trabalho bem eficaz. (informação verbal, HORTÊNCIA) 

 

Neste âmbito, Torre et al (2008) contemplam o modelo organizacional como parte 

indispensável para se pensar a ecoformação. Segundo o autor, “entendemos a 

ecoformação como uma maneira sintética, integradora e sustentável de conceber a ação 

formativa, sempre em relação ao sujeito, à sociedade e à natureza.” (TORRE et al., 2008, 

p. 21). 

Jasmim, no encerramento da atividade, comenta: “os psicólogos têm a bagagem 

que nos falta, porque a pedagogia dá superficialmente” (informação verbal, JASMIN) 

Os relatos das participantes iniciaram com argumentos relacionados às 

dificuldades de aprendizagem, ainda no início da vida acadêmica da criança, apontando  

que isso se prolonga até os anos finais. Consideram que as medidas tomadas até então 

estão sendo ineficientes e que isso afeta as relações entre alunos e professores 

envolvidos. Destaca-se, também, a fala repetida nas alegações da falta de profissionais 

para auxiliarem nessas avaliações de atendimentos das crianças. As participantes 

relatam  que há, de certa forma, uma necessidade de atenção por parte das políticas 

públicas, confirmando a importância de a psicóloga escolar participar na instituição. 

É importante ressaltar que a presença da psicóloga escolar no dia a dia da escola 

para trabalhar com educadores não se justifica pela  quantidade de respostas bem 

sucedidas que ela tem para solucionar problemas, mas sim qual a contribuição para 

desenvolver potencialidades e ações de acompanhamento e do desenvolvimento de 

cada criança, bem como das ações preventivas (CREPOP, 2019). Esse é o relato da 

conversa final, após o grupo focal. 
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7. PRODUTO EDUCACIONAL: ESTRATÉGIAS EDUCATIVAS NO PROCESSO DE 

ENSINO 

 

Para atender o objetivo, apresentar estratégias educativas no processo de ensino 

para atuação da psicóloga escolar no âmbito da educação básica, pautadas nas 

Referências Técnicas para a Atuação de psicólogas(os) na Educação Básica (CREPOP) 

e nos pressupostos teóricos da Ecoformação, apresenta-se algumas possibilidades a 

serem desenvolvidas pela psicóloga escolar na Educação Básica, conforme dispõe-se 

na passagem: 

 

A escola tem como papel social a tarefa de, principalmente, encaminhar ações 
por meio de processos educativos que venham despertar o compromisso social 
dos indivíduos, das entidades e dos grupos sociais, objetivando fazer uma só 
aliança, capaz de promover mudanças e transformações no cumprimento do 
dever educacional, da preparação e formação de alunos que sejam cidadãos 
portadores de uma nova visão de mundo reinventado, através da criticidade e da 
participação (NOBRE; SULZART, 2018, p. 4). 

 

As estratégias serão apresentadas divididas em cinco quadros, cada quadro 

apresentará atribuições da psicóloga escolar – CREPOP, relativas à ecoformação e às 

estratégias educativas no processo de ensino. Essas estratégias serão contextualizadas 

na sequência de cada Quadro, sendo que cada informação extraída estará em destaque, 

a fim de identificar claramente a fonte. As atribuições da(o) Psicóloga(o) Escolar descritas 

na Resolução CFP nº 013/07, como especialidade da Psicologia, apresentam-se 

diretamente relacionadas ao processo de ensino e aprendizagem. Para isso, ao fazer 

parte de uma instituição, há a necessidade, primeiramente, conhecer e compreender a 

história da escola, as suas características e o contexto onde está inserida; conhecer a 

comunidade escolar e seu perfil socioeconômico; a proposta pedagógica, os conteúdos 

e metodologia; o número de alunos e o número de turmas, o quadro de profissionais; os 

serviços prestados à comunidade; os índices de aprovação, reprovação e evasão.  

Em conjunto com a equipe, a profissional de psicologia escolar colabora com o 

corpo docente e técnico na elaboração, implantação, avaliação e reformulação de 
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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 (Resolução CFP nº 013/07, Anexo II).  

 
QUADRO 3- PREVENÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE SITUAÇÕES NO COTIDIANO ESCOLAR 

ATRIBUIÇÕES DA PSICÓLOGA 

ESCOLAR - CREPOP 

(CFP, 2019, p. 44) 

ECOFORMAÇÃO 

(TORRE, 2008, p. 21) 

ESTRATÉGIAS EDUCATIVAS 

NO PROCESSO DE ENSINO 

• Desenvolve, com os participantes 
do trabalho escolar (pais, alunos, 
diretores, professores, técnicos, 
pessoal administrativo), atividades 
visando a prevenir, identificar e 
resolver problemas psicossociais 
que possam bloquear, na escola, o 
desenvolvimento de 
potencialidades, a autorrealização 
e o exercício da cidadania 
consciente.  

• vínculos interativos com o 
entorno natural e social, 
pessoal e transpessoal;  

 

• desenvolvimento humano 
a partir da para a vida, 
em todos os seus 
âmbitos de maneira 
sustentável;  

 

• caráter sistêmico e 
relacional que nos 
permite entender a 
formação como redes 
relacionais e campos de 
aprendizagem;  

 

• caráter flexível e 
integrador das 
aprendizagens;  

 

• princípios e valores de 
meio ambiente que 
consideram a Terra como 
um ser vivo, onde 
convergem os elementos 
da natureza tanto vivos 
como inertes  

• Roda de Conversa 
 

• Feiras 
 

• Palestras com especialistas 
 

• Projetos com a Comunidade 
 

• Brinquedos Reciclados 
 

• Teatro 
 

• Festival da Canção 
 

• Coral 
 

 

FONTE: a autora (2020). 

 

Na escola, local que atende diversas crianças oriundas de famílias de culturas e 

padrões diferentes, podem ocorrer situações conflituosas que extrapolam os 

conhecimentos aprendidos em curso de formação em educação. Acontecimentos como 
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violência, bullying, drogas e dificuldades nas relações familiares são assuntos que há 

algumas décadas eram pouco discutidos, mas que estão presentes na realidade escolar 

provocando diferentes reações. Para evitar sofrimentos, alguns procedimentos podem 

ser realizados, na tentativa de evitar futuras consequências. Atualmente em redes 

sociais, encontramos postagens de pessoas adultas se referindo ao bullying como normal 

enquanto estudantes. Acreditamos que aquilo que provoca sofrimento numa pessoa, não 

deva ser considerado “normal”. No grupo focal, houve relato de que, por mais que as 

participantes tentassem solucionar questões em sala de aula, não tinham formação para 

lidar com situações subjetivas, pois o foco é a aprendizagem. Dar condições aos alunos 

para crescer e desenvolver-se, é compreender a realidade. Algumas maneiras de 

promover condições mais acolhedoras e mais dialogais dentro das escolas podem ser 

elencadas.  

A Roda de Conversa é uma forma para estimular a comunicação entre alunos, 

pais e professores. Essa técnica pode ser um rico instrumento para ser utilizado como 

prática metodológica de aproximação. 

A realização de Feiras é uma oportunidade para apresentar na prática, conteúdos 

trabalhados em sala de aula, contribuindo e motivando o envolvimento de alunos e seus 

familiares. 

Em se tratando de Palestras com Especialistas, a possibilidade de agregar 

conhecimentos aos alunos, professores e técnicos da escola, bem como estimular os 

pais a curiosidade e importância dos assuntos elencados, torna-se primordial para o 

entendimento do tema, exercitando a cidadania. O mesmo pode ocorrer com os Projetos 

com a Comunidade, pois, após a escolha do tema, todo o processo de elaboração de 

planejamento pode ser realizado com as crianças, estimulando assim a socialização, 

interação e valorização dos membros envolvidos. 

Por meio da confecção de Brinquedos Recicláveis, os alunos terão a 

oportunidade de estimular a criatividade, utilizando materiais conseguidos por eles, para 

construção de brinquedos conforme sua perspectiva. Melhorando noções de conteúdos 

pedagógicos, como a Matemática e Ciências. 
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Participando de atividades relacionadas ao Teatro, as crianças, com envolvimento 

ou não dos pais e equipe pedagógica, terão a oportunidade de atuar efetivamente no 

mundo, opinando, criticando e sugerindo. Essa prática também pode ajudar o aluno a 

desenvolver alguns conhecimentos e habilidades: vocabulário, criatividade, coordenação 

e memorização. 

O Festival da Canção e o Coral, como estratégias educativas, podem trabalhar a 

subjetividade do aluno, oportunizando manifestações emocionais, favorecendo a inter-

relação com professores, pais e colegas da escola. Tais atividades podem ser 

desenvolvidas em equipes, fortalecendo os laços afetivos. Além disso, podem estimular 

o processo cognitivo de aprendizagem, participando do festival na organização e/ou 

como candidato. Além disso, incentiva-se  os familiares, que saibam tocar instrumento 

musical, a participar com seu filho (a) ou mesmo colaborando nas apresentações.  

 

 
QUADRO 4 - ESTÍMULOS PARA APRENDIZAGEM 

ATRIBUIÇÕES DA PSICÓLOGA 

ESCOLAR - CREPOP 

(CFP, 2019, p. 45) 

ECOFORMAÇÃO 

(TORRE, 2008, p. 21) 

ESTRATÉGIAS EDUCATIVAS 

NO PROCESSO DE ENSINO 

• Elabora e executa procedimentos 
destinados ao conhecimento da 
relação professor-aluno, em 
situações escolares específicas, 
visando, através de uma ação 
coletiva e interdisciplinar a 
implementação de uma 
metodologia de ensino que 
favoreça a aprendizagem e o 
desenvolvimento.  

• vínculos interativos com 
o entorno natural e 
social, pessoal e 
transpessoal;  

 

• desenvolvimento humano 
a partir da para a vida, 
em todos os seus 
âmbitos de maneira 
sustentável;  

 

• caráter flexível e 
integrador das 
aprendizagens  

• Cursos de Capacitação; 
 

• Rodas de Conversas com 
Especialistas; 

 

• Seminários; 
 

• Elaboração de Projetos com 
um tema Específico. 

 

FONTE: a autora (2020). 

 

Ao participar do grupo focal como pesquisadora, verificamos que as professoras 

relataram situações vivenciadas durante a vida profissional no manejo de 
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comportamentos que ultrapassavam o campo pedagógico, exigindo respostas que 

extrapolaram seus conhecimentos, de modo a alegarem necessitar de ajuda para 

compreender aquele momento de desafios. Entendemos que a escola, por ser um local 

democrático, atende alunos de diferentes perfis, constituindo a sala de aula como um 

local heterogêneo, que muitas vezes diverge do que se aprende nas teorias. Com tantas 

crianças vindas de famílias de culturas e padrões diferentes, há a ocorrência de 

momentos de conflitos tanto intelectuais quanto comportamentais, exigindo do professor 

tomadas de decisões rápidas e eficazes, que podem influenciar em ambientes 

estressores e, às vezes, até insalubres. Sabemos que crianças na fase escolar têm 

dificuldades em dominar suas emoções, pois geralmente apresentam-se espontâneas e 

sinceras, e isso pode acarretar conflitos de relacionamentos. Porém, se forem orientadas 

para compreensão desses sentimentos e emoções em relação a si e aos outros, poderão 

ter um melhor bem-estar e estrutura emocional. 

Cursos de Capacitação proporcionam ao professor desenvolvimento pessoal e 

aprimoram as habilidades para realizar suas funções. Essas oportunidades valorizam e 

potencializam a construção do saber, estimulando também a criatividade, considerando 

a diversidade cultural e seu entorno, para subsidiar a prática como parte integrante do 

processo de ensino, conforme se lê: 

 

Preparar professores, de fato, é extraordinariamente exigente, em grande parte 
devido às complexidades do próprio magistério como uma forma de prática 
profissional. O problema de fundo é o seguinte: ensinar é um trabalho 
enormemente difícil, que parece fácil. (LABAREE , 2004, p.39). 

 

O Seminário é um evento orientado por um moderador que orienta discussões, 

possibilitando que todos os participantes possam investigar, analisar e compreender 

determinados assuntos. O seminário permite que todos tenham uma nova perspectiva 

sobre o tema do seu interesse, discutindo algumas formas para solução de problemas e 

identificando oportunidades. 
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Ainda, acerca das possibilidades, o quadro cinco apresenta a articulação dos 

pressupostos para a implementação do processo de ensino-aprendizagem com a equipe 

pedagógica:  

 
QUADRO 5 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM COM EQUIPE 

PEDAGÓGICA. 

ATRIBUIÇÕES DA PSICÓLOGA 

ESCOLAR - CREPOP 

(CFP, 2019, p. 45) 

ECOFORMAÇÃO 

(TORRE, 2008, p. 21) 

ESTRATÉGIAS EDUCATIVAS 

NO PROCESSO DE ENSINO 

• Planeja, executa e/ou participa de 
pesquisas relacionadas a 
compreensão de processo ensino-
aprendizagem e conhecimento 
das características Psicossociais 
da clientela, visando a atualização 
e reconstrução do projeto 
pedagógico da escola, relevante 
para o ensino, bem como suas 
condições de desenvolvimento e 
aprendizagem, com a finalidade 
de fundamentar a atuação crítica 
do Psicólogo, dos professores e 
usuários e de criar programas 
educacionais completos, 
alternativos, ou complementares.  

• vínculos interativos com 
o entorno natural e 
social, pessoal e 
transpessoal;  

 

• desenvolvimento 
humano a partir da para 
a vida, em todos os seus 
âmbitos de maneira 
sustentável;  

 

• caráter sistêmico e 
relacional que nos 
permite entender a 
formação como redes 
relacionais e campos de 
aprendizagem;  

 

• caráter flexível e 
integrador das 
aprendizagens;  

• Grupo de Estudos 
 

• Elaboração e Execução de 
Projetos voltados para 
ensino-aprendizagem 

 

• Cursos de Capacitação 
 

• Práticas Pedagógicas, que 
possibilitem aos estudantes 
colocar a “mão na massa”, 
aprendendo por meio de 
projetos, resolvendo 
problemas reais, criando e 
testando soluções concretas. 
 

FONTE: a autora (2020).  

 

O cotidiano das crianças que frequentam a escola precisa ser compreendido e 

considerado nos processos pedagógicos e na atuação diária de todos os envolvidos, ou 

seja, pais, professores, equipe técnica e comunidade, pois enxergando a criança em sua 

totalidade, com sua complexidade subjetiva é que se pode ajudá-la de forma mais 

pontual. 

Grupo de Estudos são encontros para discutir e aprofundar assuntos 

relacionados ao processo ensino-aprendizagem. Os temas poderão ser escolhidos pela 

equipe pedagógica e/ou pela psicóloga escolar. 
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Nas Práticas Pedagógicas, os alunos têm a possibilidade de colocar “a mão na 

massa”, para aprender por meio de projetos e resolver problemas reais, criando e 

testando várias soluções concretas. 

 
QUADRO 6 - RELAÇÕES INTERPESSOAIS NO PROCESSO DE ENSINO 

ATRIBUIÇÕES DA PSICÓLOGA 

ESCOLAR - CREPOP 

(CFP, 2019, p. 46) 

ECOFORMAÇÃO 

(TORRE, 2008, p. 21) 

ESTRATÉGIAS EDUCATIVAS 

NO PROCESSO DE ENSINO 

• Participa do trabalho das equipes 
de planejamento pedagógico, 
currículo e políticas educacionais, 
concentrando sua ação naqueles 
aspectos que digam respeito aos 
processos de desenvolvimento 
humano, de aprendizagem e das 
relações interpessoais, bem como 
participa da constante avaliação e 
do redirecionamento dos planos, e 
práticas educacionais 
implementados 

• vínculos interativos com 
o entorno natural e 
social, pessoal e 
transpessoal;  

 

• desenvolvimento 
humano a partir da para 
a vida, em todos os 
seus âmbitos de 
maneira sustentável;  

 

• caráter sistêmico e 
relacional que nos 
permite entender a 
formação como redes 
relacionais e campos 
de aprendizagem;  

 

• caráter flexível e 
integrador das 
aprendizagens;  

• Atividades Educativas (que 
fomentem a experimentação, 
a inovação, a criação, o 
exercício da cidadania e o 
desenvolvimento integral dos 
alunos) 

 

• Espaços de 
Compartilhamento de 
Práticas                                
(entre professores, 
fortalecendo vínculos e 
estimulando a troca) 

 

FONTE:  a autora (2020). 

 

Quando falamos de atividades para a prevenção de comportamentos inadequados 

ou mesmo para estimular a inter-relação das pessoas que convivem na mesma escola, 

estamos sugerindo atividades de importância fundamental que poderão apresentar bons 

resultados, como também agregar vários tipos de emoções. 

Atividades Educativas são ações para motivar os educandos no processo do 

aprender, por meio de trabalhos em equipes (história coletiva, colaborador do dia, 

cozinhar juntos, roda de conversa). 
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Nos Espaços de Compartilhamento de Práticas, os professores juntamente com 

a equipe pedagógica, têm a oportunidade de fortalecerem os vínculos e estimular as 

trocas. 

 
QUADRO 7- DIAGNÓSTICOS E ENCAMINHAMENTOS PARA PROFISSIONAIS. 

 

ATRIBUIÇÕES DA PSICÓLOGA 
ESCOLAR - CREPOP 

(CFP, 2019, p. 54) 

ECOFORMAÇÃO 
(TORRE, 2008, p. 21) 

ESTRATÉGIAS EDUCATIVAS 
NO PROCESSO DE ENSINO 

• Diagnostica as dificuldades dos 
alunos dentro do sistema 
educacional e encaminha, aos 
serviços de atendimento da 
comunidade, aqueles que 
requeiram diagnóstico e tratamento 
de problemas psicológicos 
específicos, cuja natureza 
transcenda a possibilidade de 
solução na escola, buscando 
sempre a atuação integrada entre 
escola e a comunidade.  

• vínculos interativos com 
o entorno natural e 
social, pessoal e 
transpessoal;  

 

• desenvolvimento humano 
a partir da para a vida, 
em todos os seus 
âmbitos de maneira 
sustentável;  

 

• caráter sistêmico e 
relacional que nos 
permite entender a 
formação como redes 
relacionais e campos de 
aprendizagem;  

 

• caráter flexível e 
integrador das 
aprendizagens;  

 

• princípios e valores de 
meio ambiente que 
consideram a Terra como 
um ser vivo, onde 
convergem os elementos 
da natureza tanto vivos 
como inertes  

• Avaliação Psicológica 
 

• Apoio, Sistematização e 
Acompanhamento das 
Práticas Pedagógicas              
(elaborando um sistema de 
documentação que facilite o 
registro) 

 

FONTE: a autora (2020) 

 

Entendemos que as atividades pedagógicas realizadas em sala de aula nem 

sempre atendem às necessidades de alguns alunos, tornando o trabalho do professor 

mais complexo ao buscar soluções para os problemas. No grupo focal, as participantes 

relataram tais situações. Na prática, a psicóloga escolar envolvida com a escola 

compreende e atua nos cuidados para evitar a patologização e rotulação dos alunos, 
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buscando avivar a confiança das crianças em sua forma de aprender. O cuidado em 

estabelecer vínculo para desenvolver um olhar mais detalhado é imprescindível. 

Avaliação Psicológica são procedimentos para diagnóstico e prognóstico, com 

pareceres para atividades que possam ser desenvolvidas na escola, em casa e 

comunidade e/ou encaminhamentos para atendimentos com especialistas.  

Para além dos quadros, apresentamos outras estratégias educativas que podem 

ser utilizadas no processo de ensino para atuação da psicóloga escolar no âmbito da 

educação básica, seja com o grupo de docentes e gestão, seja entre os estudantes e 

familiares. 

Apoio, Sistematização e Acompanhamento das Práticas Pedagógicas para 

elaboração de um sistema de documentação que facilite o registro de todo o processo 

pedagógico. 

 

 

7.1 ESTRATÉGIAS EDUCATIVAS NO PROCESSO DE ENSINO: CORPO DOCENTE E 
GESTÃO 

 

Em parceria com a equipe pedagógica, a psicóloga escolar deve atuar no sentido 

de propiciar situações que favoreçam a resolução dos problemas enfrentados pelos 

educadores dentro do próprio contexto escolar, sem estigmatizações. Nessa linha, deve 

atuar proferindo e organizando palestras, encontros temáticos, cursos, entre outros, que 

atendam às demandas mais emergentes dos profissionais que atuam na escola. Deve-

se esclarecer que, nessas situações de capacitação, a psicóloga escolar e Educacional 

poderá trabalhar tanto os aspectos relativos à atuação dos profissionais que trabalham 

na escola, como aspectos referentes aos vínculos que esses profissionais estabelecem 

com os alunos, pais e comunidade, conforme balizam os documentos que orientam essa 

profissão, a psicóloga escolar deve:  

 

• Contribuir para a compreensão dos elementos constituintes do ensino e 
aprendizagem em suas dimensões subjetivas, objetivas, coletivas e 
singulares em contatos individuais com o professor ou em ações de formação 
continuada;  
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• Participar junto às equipes pedagógicas da articulação de serviços para o 
atendimento de estudantes com deficiências e de reuniões com os 
profissionais externos à instituição;  

• Auxiliar na compreensão acerca das necessidades especiais dos alunos com 
deficiência e a implementação de estratégias educacionais inclusivas, 
planejando e executando intervenções individuais ou coletivas com os 
educadores;  

• Promover junto aos professores o enfrentamento de situações naturalizadas 
no contexto escolar, que encobrem visões culpabilizantes sobre indivíduos, 
famílias e a própria escola;  

• Buscar práticas pedagógicas voltadas à humanização, enfatizando a 
dimensão subjetiva das experiências educacionais;  

• Fortalecer o papel dos professores como principal agente do processo de 
ensino e aprendizagem. (CREPOP, 2019, p. 46). 

 

A qualidade dos relacionamentos que acontece na escola determina o que os 

alunos serão quando adultos, do ponto de vista da aquisição de valores, visão de mundo, 

práticas sociais significativas e transformadoras.  

Como as atenções se voltam para a melhoria de qualidade da educação, a 

sustentabilidade ecoformadora pode dar novo significado à escola por meio de atividades 

práticas por meio de projetos. Assim, visa-se promover a saúde das pessoas e do 

ambiente; cultivar a diversidade biológica, social, cultural e de gênero; respeitar os 

direitos humanos, em especial de crianças e adolescentes, e permitir acessibilidade e 

mobilidade para todos; favorecer o exercício de participação e o compartilhamento de 

responsabilidades (CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA, 2016, p. 46-47). 

 

7.2 ESTRATÉGIAS EDUCATIVAS NO PROCESSO DE ENSINO: ESTUDANTES 
 

A relação entre a psicóloga escolar frequentemente ocorre por meio da 

intermediação por outros membros da escola. Inicialmente, a professora, ao detectar que 

algum aluno apresenta determinado comportamento ou dificuldade de aprendizagem, 

que esteja interferindo em sua escolarização, solicita o acompanhamento da psicóloga 

escolar, que inicia seus trabalhos.  

Primeiramente, entrevista a professora, os pais, a equipe pedagógica e depois o 

aluno. Com esse aluno, estabelece vínculo para conquistar a confiança e assim 

desenvolver melhor o atendimento. Realiza observações em sala de aula e nos 



70 
 

intervalos, nas atividades extraclasses e faz suas anotações. Com isso, terá subsídios 

para verificar as interações da criança com a professora, colegas de turma e de outras 

classes, com a família e com ele mesmo.  

Após obter material suficiente para um diagnóstico, a psicóloga escolar, em seu 

parecer, sugere à equipe pedagógica algumas atividades acerca da ecoformação, que 

possam ser trabalhadas com a criança para resgatar a função do conhecimento científico 

como instrumento que possibilita a compreensão e a transformação da realidade, em 

ações que motivem os educandos no processo do aprender, por meio de atividades 

diversas, como trabalhos em equipes, história coletiva, colaborador do dia, cozinhar 

juntos, roda de conversa. Seu trabalho deve ser guiado no sentido de apoiar o processo 

de transformação da realidade, como orientam os documentos:  

 

• incentivar o gosto pela participação em atividades dentro e fora da escola, 
manutenção da saúde individual, coletiva e do ambiente;  

• utilizar mediadores culturais, música, teatro, desenho, dança, cinema, 
literatura, que levem a criança a descobrir seu potencial de aprendizagem e 
talentos;  

• atividades que incentivam a criatividade explorando brincadeiras não 
convencionais, jogos desafiantes, quadro dos sonhos, cápsula do tempo, e 
brincadeiras ligadas a gosto pessoais, passeios pela comunidade; 

• incentivar os alunos que apresentam dificuldades na aprendizagem ou 
deficiências as suas capacidades de desenvolvimento, sem se restringir a 
uma análise do que eles não conseguem realizar, mas sim, respeitando o 
convívio com as diferenças;  

• trabalho colaborativo em equipe, oportunizando atividades que estimulem o 
desenvolvimento de funções psicológicas necessárias à aprendizagem em 
grupos de alunos com dificuldades nesse processo, aprimoramento da 
autoexpressão e da comunicação eficaz como gincanas, feiras, palestras com 
convidados da comunidade; bem como,  

• desenvolver atividades para estimular a concentração e raciocínio, jogo da 
memória, com que letra começa procurando objeto perdido. (CREPOP, 2019, 
p. 45). 

 

No caso de atendimento especializado, a psicóloga escolar deve encaminhar para 

profissional adequado. Como também, pode aplicar testes que estejam enquadrados na 

área educacional, deixando outros testes voltados para a saúde mental para o 

especialista (CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA, 2016, p. 46-47). 
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7.3 ESTRATÉGIAS EDUCATIVAS NO PROCESSO DE ENSINO: FAMILIARES 
 

Ao ser identificada influência familiar ou mesmo pedagógica, a psicóloga escolar 

poderá sugerir que sejam realizadas atividades que envolvam a todos, como: 

  

• promover espaços de reflexão e discussão (roda de conversa) do papel da 
escola e da família sobre práticas compartilhadas que contribuam para o 
processo de ensino e aprendizagem, a socialização e o bem-estar do aluno 
na escola;  

• participar de atendimentos a pais junto à equipe pedagógica, sobre 
necessidades específicas do aluno;  

• realizar reuniões coletivas que abordem temas variados relacionados ao 
desenvolvimento de crianças e adolescentes e ao papel da família e da 
escola, esclarecendo as responsabilidades de cada contexto (palestras com 
especialistas);  

• trabalhar expectativas familiares equivocadas no que se refere ao papel da 
escola na educação de crianças e adolescentes, momentos em que se 
aprende não apenas sobre a temática abordada, mas representam chances 
de estabelecer regras de convivência, desenvolver companheirismo e 
melhorar a relação entre professores e estudantes, favorecendo mútua 
colaboração (gincanas, feiras, passeios pela comunidade);  

• realizar reuniões coletivas que abordem temas variados relacionados ao 
desenvolvimento de projetos;  

• oportunizar atividades que envolvam a família em projetos sustentáveis;  

• visita a comunidades tradicionais para ouvir narrativas sobre a origem da 
localidade, além do desenvolvimento da expressão oral e escrita, constitui 
oportunidade para a convivência intergeracional e intercultural. (CREPOP, 
2019, p.53).   

 

Ressalta-se que essas práticas são fundamentais, pois: “Com essa experiência de 

contato direto pode evitar ou diminuir preconceitos e gerar respeito pelo diferente, e 

estudar a história, as tradições e outras características contribui para evitar práticas de 

preconceito, discriminação, bullying e outros tipos de violência” (CRP, 2016, p. 47). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pergunta de investigação que orientou esta pesquisa foi: quais os aportes da 

psicóloga escolar como profissional da educação nos processos de ensino na EMEIEF 

Clementina Lona Costa de União da Vitória-PR?  

Realizou-se a investigação dos dados por meio dos objetivos da pesquisa, sendo 

o primeiro em investigar os aportes da psicóloga escolar como profissional da educação 

nos processos de ensino, a partir da Ecoformação, na EMEIEF Clementina Lona Costa 

de União da Vitória-PR. No levantamento, utilizaram-se as orientações indicativas das 

atribuições da psicóloga escolar a partir das Referências Técnicas para a Atuação de 

psicólogas(os) na Educação Básica (CREPOP) e do Projeto Político Pedagógico da 

EMEIEF Clementina Lona Costa.  

O segundo objetivo consistiu em identificar a compreensão dos professores acerca 

dos aportes da psicóloga escolar nos processos de ensino nos anos finais da Educação 

Básica. O terceiro objetivo visava relacionar a compreensão dos professores acerca das 

contribuições da psicóloga escolar com os princípios da Ecoformação. Sendo assim, o 

quarto objetivo era apresentar estratégias educativas no processo de ensino para 

atuação da psicóloga escolar no âmbito da educação básica, pautadas nas Referências 

Técnicas para a Atuação de Psicólogas(os) na Educação Básica (CREPOP) e nos 

pressupostos teóricos da Ecoformação. 

Para compreender os sentidos atribuídos ao trabalho da psicóloga escolar acerca 

da ecoformação na educação básica, foi realizado um encontro de grupo focal. A escola 

foi escolhida por estar localizada em um bairro próximo ao centro da cidade de União da 

Vitória, PR, por atender, em período integral, crianças em situações vulneráveis e/ou 

porque os pais que trabalham. E por ter um projeto político pedagógico flexível, aberto 

para discussões e, como também, para aprofundar-se a um sistema educacional 

inovador para os professores, junto com a comunidade, desenvolver atividades pontuais 

e relevantes como: concepções de mundo, sociedade, aluno, família, como também sua 

comunidade.  
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Com a pesquisa, pode-se concluir que, durante o grupo focal que abordamos no 

capítulo de análise, há a necessidade do aporte da psicóloga escolar como profissional 

da educação nos processos de ensino, para:  

a) desenvolver com os participantes do trabalho escolar (pais, alunos, diretores, 

professores, técnicos, pessoal demonstrativo), atividades que objetivem prevenir, 

identificar e resolver problemas psicossociais que possam bloquear na escola o 

desenvolvimento de potencialidades, autorrealização e o exercício da cidadania 

consciente;  

b) elaborar e executar procedimentos destinados ao conhecimento da relação 

professor-aluno, em situações escolares específicas, visando, por meiode uma 

ação coletiva e interdisciplinar, a implementação de uma metodologia de ensino 

que favoreça a aprendizagem e o desenvolvimento; 

c) planejar e executar e/ou participar de pesquisas relacionadas à compreensão de 

processos ensino-aprendizagem e reconhecimento das características 

psicossociais da clientela, usando a atualização e reconstrução do projeto 

pedagógico da escola, relevante para o ensino,  com a finalidade de fundamentar 

a atuação crítica da psicóloga, criando, com a equipe pedagógica e professores, 

programas educacionais completos alternativos ou complementares;  

d) participar dos trabalhos das equipes de planejamento pedagógico, currículo e 

políticas educacionais, concentrando suas ações naqueles aspectos que digam 

respeito aos processos de desenvolvimento humano, de aprendizagem e das 

relações interpessoais, bem como participar constante avaliação e do 

redirecionamento dos planos, e práticas educacionais implementados;  

e) diagnosticar as dificuldades dos alunos dentro do sistema educacional e 

encaminhar aos serviços de atendimento da comunidade aqueles que requeiram 

diagnóstico e tratamento de problemas psicológicos específicos, cuja natureza 

transcenda a possibilidade de solução na escola, buscando sempre a atuação 

integrada entre escola e comunidade.  

A rede municipal de ensino de União da Vitória mostrou ter apenas experiências 

pontuais de profissional da Psicologia Escolar e Educacional, o que pode demonstrar a 
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falta de reconhecimento das possibilidades de trabalhos dessa profissional (CREPOP, 

2019, p. 45-54). 

Entendemos que conhecer o que as professoras da escola compreendiam a 

respeito da profissional de Psicologia Escolar foi fundamental para os objetivos desta 

pesquisa. Com relação às críticas recebidas pela atuação de Psicóloga, constatamos 

temas tais como: agressividade, adaptação, etapas de desenvolvimento, deficiência, 

inclusão, as diferenças em geral, casos de violência. E outros que não foram citados, 

como a importância da brincadeira. A relação com a família também apareceu como 

demanda. Entretanto, as questões ligadas à atuação clínica foram também relatadas. 

Em relação aos conhecimentos que embasam seus trabalhos, podemos refletir 

que constitui um grupo crítico à Psicologia Escolar. Trabalhos como avaliação, 

diagnóstico, acompanhamento e orientação psicológica são aplicados pela psicóloga 

escolar dentro de um contexto e não voltados somente ao aluno de forma individualizada. 

Tais trabalhos compreendem o desenvolvimento de projetos educativos a respeito de 

temas como infância e adolescência, relação entre pais e filhos, orientação profissional, 

dificuldades de aprendizagem e de comportamento, habilidades sociais, sexualidade, uso 

de substâncias psicoativas e violência.  

Percebemos uma necessidade revelada pelo grupo de um maior contato com entre 

a psicóloga escolar e a escola. A necessidade da presença com a equipe pedagógica 

indica a possibilidade de fortalecimento da atuação da psicóloga escolar por meio de 

estratégias educativas. Essas estratégias podem contribuir para a formação nas 

especificidades necessárias à educação.  

Ainda, um aspecto a ser enfatizado é que pesquisas como esta, sugere 

possibilidades para outras pesquisas com foco na atuação da psicóloga escolar para 

inspirar os docentes e formadores de profissionais da Psicologia a desenvolverem e 

publicarem práticas na educação. Além disso, esta pesquisa permitiu disseminar as 

atuações da psicóloga escolar, demonstrando ser necessário dar maior visibilidade às 

práticas. Como também, é necessário fortalecer a identidade da psicóloga escolar para 

que as críticas sejam superadas e passe a ser mais atuante. 
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 A amplitude de possibilidades que se apresenta à Psicóloga na escola confirma, 

como tentamos apresentar nesse trabalho, a importância e a riqueza de seu papel nesse 

contexto. Ressalta também a necessidade de defesa, por parte das Psicólogas na área 

escolar, de seu espaço e valorização na sociedade, bem como do reconhecimento social 

de seu trabalho como resultado de uma atuação respaldada em princípios éticos. 
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