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RESUMO

O presente trabalho é um Relato de experiência de Estágio em Psicologia Escolar, em andamento desde o 2º semestre de 2017. Trata-se da 
análise das intervenções realizadas pelas pesquisadoras dentro do contexto de seu Estágio Obrigatório Supervisionado - etapa obrigatória para 
conclusão da graduação em Psicologia, que está sendo efetuada no Centro de Ensino Superior Estácio de Juiz de Fora. Intercala-se nesse 
momento, o aprofundamento teórico sobre o campo da Psicologia Escolar e a atuação prática que tem se desenvolvido em uma escola pública de 
educação infantil. A Psicologia Escolar está relacionada a um campo de ação e práticas desenvolvidas por psicólogos, no âmbito do processo de 
escolarização. Atuação comprometida com a renovação das práticas psicológicas escolares visando a desconstrução do modelo tradicional clínico 
e individual. Dessa forma, pretende-se proporcionar nesse espaço, junto aos seus interlocutores - comunidade, bairro, pais/responsáveis, 
professores, funcionários e alunos - uma intervenção comprometida com o diálogo e a reflexão crítica a fim de proporcionar e influenciar 
mudanças que favoreçam a construção de um modelo integrador e promotor de potencial que é o principal papel da formação escolar. Construir 
novas práticas em Psicologia Escolar ligadas ao desenvolvimento e potencial de seus interlocutores; aprofundar a discussão teóricas que alicerça a 
construção de novas práticas em Psicologia Escolar; aproximar a formação teórica do cotidiano e contexto escolares; compreender as diversas 
facetas e fatores que interferem o processo educativo nos contextos escolares públicos;  promover a compreensão dos processos inerentes ao 
desenvolvimento humano no que tange à educação infantil e suas necessidades; promover o diálogo entre dos diversos agentes que compõem o 
contexto escolar, comunidade, família, e escola; favorecer o processo de adaptação escolar e o empoderamento de seus agentes. Para tanto, está 
sendo realizado uma pesquisa de campo de metodologia qualitativa, fundamentada pela Pesquisa Ação. Nesse método, podemos associar o 
processo investigativo ao processo de aprendizagem (relacionado à prática de estágio). Serão utilizadas, entre outras técnicas, a imersão no 
ambiente escolar para observação participante, entrevistas, intervenções em grupos de alunos, pais/responsáveis e também com professores e 
direção da escola. Articula-se a isso o referencial téorico da Psicologia Escolar Crítica, através do qual pretendemos analisar os dados coletados e 
interpretá-los à luz dos estudos produzidos pela área. Por meio de ações realizadas em conjunto com a direção da escola e demais profissionais, 
as estagiárias têm atuado interessadas em fortalecer o espaço de diálogo entre família-Escola, construindo novos modelos de reuniões de pais, 
por exemplo, além de programar intervenções nos grupos de alunos com temas que visam promover o desenvolvimento plenos das crianças. Com 
isso, espera-se que possamos contribuir para a consolidação do espaço de atuação dos estagiários em Psicologia Escolar, o fortalecimento do 
aprendizado da teoria e práticas psicológicas em interface com o processo educativo, assim como, o fortalecimento dos vínculos entre família e 
escola, necessários para a formação e desenvolvimento das crianças em idade escolar. Espera-se ainda, a construção de práticas fundamentadas 
nos contextos e no empoderamento dos envolvidos nos processo educativo, numa perspectiva de construção de estratégias que facilitem e 
colaborem com o potencial dos envolvidos no contexto de escolarização.
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