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RESUMO

A Psicologia no campo da Educação faz-se presente na formação do psicólogo  desde o início da regulamentação da profissão, em 1962 (Lei 
4.119). Desde então, muitas revisões e reformulações epistemológicas, teóricas e metodológicas ocorreram nos cursos de formação, em especial 
a partir da década de 1980, os quais decorreram em mudanças na atuação do psicólogo escolar. As principais críticas versavam sobre o modelo 
clínico de atuação e psicométrico de avaliação introduzidos nos espaços escolares, os quais psicologizavam, rotulavam e culpabilizavam alunos e 
famílias por problemas que demandavam – também - um olhar sócio-cultural.Todavia, apesar de debates e embates, pesquisadores como Santos 
e Toassa (2012) revelam ainda haver psicólogos que atuam de forma psicologizante, excludente, segregadora, inadequada, com práticas que não 
possibilitam uma atuação centrada na real atividade que um psicólogo deve exercer na escola, isto é, interdisciplinar, crítica e mediadora das 
relações entre escola, família e comunidade, valorizando a esfera psicossocial. Tendo em vista este cenário, foi elencada a seguinte pergunta de 
pesquisa: como os psicólogos escolares atuantes em Aracaju/Se operam no contexto da Educação Básica? Sendo assim, o objetivo da presente 
pesquisa foi analisar a prática profissional de psicólogos atuantes em escolas de Aracaju/SE. Como caminho metodológico, foi realizada uma 
pesquisa de campo, descritiva e qualitativa, tendo como público alvo 10 psicólogos escolares, todos provenientes de escolas privadas, tendo em 
vista que somente este público aceitou participar da investigação. Foi utilizado como instrumento de coleta de dados a entrevista semi-
estruturada, sendo os resultados analisados a partir da Análise Textual Discursiva. Como resultado, observou-se que os psicólogos entrevistados 
não conhecem a Resolução 13/2007 do Conselho Federal de Psicologia, a qual direciona as atividades que o psicólogo deve exercer na escola. 
Também ficou clara a prática profissional direcionada ao modelo clínico, tendo como foco o estudante (visto como problema), em detrimento de 
atuar de forma sistêmica, pensando em todos os segmentos do sistema educacional que participam do processo de ensino- aprendizagem, 
considerando as características do corpo docente, do currículo, das normas da instituição, do material didático, do corpo discente e demais 
elementos do sistema. A atuação dos entrevistados não ocorre de forma preventiva – em especial pensando na saúde mental de docentes e 
discentes -, mas interventiva, com foco no estudante, a fim de adaptá-lo ao sistema escolar. Ao serem questionados sobre os motivos que os 
levam a atuar da forma como agem, culpabilizaram o curso de formação por não fornecer estágio na área e os gestores escolares, por não 
possibilitar uma atividade com foco preventivo, bem como a reduzida carga horária de trabalho semanal (entre 20h e 25h). Os relatos 
denunciaram a escassa importância conferida à psicologia na escola, seja por gestores, seja pelos próprios psicólogos, que não demonstraram 
interesse em investir em conhecimentos relacionados à interface psicologia-educação, com vistas aprimorar sua prática. As discussões versaram 
tanto sobre críticas à formação inicial no que concerne à disciplina e estágio em Psicologia Escolar, quanto à ênfase na importância da formação 
continuada para que o profissional possa operar de forma condizente com seu papel profissional, indicando possibilidades de ação no sentido da 
construção de espaços formativos grupais. Tais discussões estão apoiadas em autores como Bray (2015); Schwede (2016); SOUZA (2013); Maia 
(2017), entre outros.  A presente pesquisa cumpriu seu papel tanto de evidenciar os desafios da psicologia escolar em Aracaju/Se, quanto de 
enaltecer sua importância para a Educação Básica.
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