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Resumo 

Este trabalho apresenta um projeto de Iniciação Científica em Psicologia Escolar 

Educacional desenvolvido com alunos da Faat Faculdades na cidade de Atibaia, São 

Paulo. Objetivou oferecer, a um só tempo, o contato com a atuação do Psicólogo 

Escolar para estudantes de Psicologia e, também, problematizar e instrumentalizar 

alunos de cursos de Pedagogia e licenciaturas, futuros professores, a lidarem com 

questões inter-relacionais do contexto escolar. A fundamentação teórica deste 

projeto baseou-se nos pressupostos da Psicologia Histórico-Cultural e o 

Materialismo Dialético como método de pesquisa-intervenção. Inicialmente, dados 

foram levantados sobre as demandas da docência e, em um segundo momento, 

estes mesmos dados foram trabalhados com a equipe de alunos de Psicologia e o 

grupo de alunos das Licenciaturas para a construção de ações que pudessem 

respaldar processos de mudança de tais demandas. Como resultado, o grupo criou 

um material para ser utilizado pelo futuro professor dentro da escola com possíveis 

ações para enfrentar questões interrelacionais do cotidiano docente. Consta deste 

material, ações pensadas coletivamente durante todo o processo de Iniciação 

Científica, além de referências de literatura, material didático, vídeos, sites e blogs 

que se referem às demandas e ações discutidas em todo o percurso de nosso 

trabalho. Conclui-se com este projeto que o Psicólogo Escolar pode atuar mediando 

o enfretamento das questões atuais da educação por meio do incentivo ao trabalho 

coletivo, expressão dos afetos e favorecimento das inter-relações dos integrantes da 

escola. 

Palavras-chave: psicologia escolar educacional; conflitos interrelacionais; 

formação de professores 

 

 

 

 

  



Introdução  

 

Mostramos neste trabalho o percurso de um projeto de Iniciação Científica em 

Psicologia Escolar desenvolvido com alunos da Faat Faculdades na cidade de 

Atibaia, São Paulo que voltou-se para dois públicos: primeiro, alunos de Psicologia 

interessados em vivenciar experiências de um Psicólogo Escolar e de aplicarem o 

conhecimento teórico adquirido no transcurso de sua formação. O outro público 

foram alunos dos cursos de pedagogia e licenciatura da instituição ao qual o projeto 

se filia, futuros professores do ensino básico, que buscavam refletir sobre demandas 

que eles, como estagiários, viviam na escola e que se referiam à área da Psicologia 

– conflitos inter-relacionais.  

A intenção e justificativa da realização de tal trabalho emergiram da 

experiência da professora orientadora no contexto escolar como Psicóloga e de 

pesquisas que apontam como os professores concebem a docência como algo 

difícil, pesado, frustrante, exaustivo e solitário, principalmente no que tange os 

conflitos interrelacionais (ANDRADA e SOUZA, 2015; CHARLOT, 2013; SOUZA, 

PETRONI e ANDRADA, 2013). As referidas pesquisas revelam o quanto as 

questões afetivas interferem no cotidiano escolar e o professor, enquanto elo mais 

direto com o aluno, acaba por se sentir o principal responsável por responder a 

estas questões que interferem na escola. Porém, por se tratar de um fenômeno 

multifatorial, pois emergem de questões institucionais, socioeconômicas, políticas e 

familiares, o professor não consegue dar cabo a tantas exigências.  

Andrada e Souza (2015) ressaltam que a dificuldade do professor em 

trabalhar com este tipo de situação se origina de uma série de aspectos. 

Primeiramente, porque não receberam preparo teórico-prático em suas formações, 

em segundo lugar, as próprias escolas não investem na formação continuada dos 

professores voltada para questões do âmbito afetivo-relacionais; priorizam o 

didático-pedagógico e questões burocráticas. Em terceiro lugar porque os 

integrantes da escola desmerecem o potencial de se trabalhar as questões afetivas 

enquanto instrumento favorecedor do processo de ensino e aprendizagem e o 

enfrentamento dos conflitos interrelacionais ocorrem de maneira intuitiva e 

improvisada.  

Bernard Charlot (2013) aponta que o professor na atualidade é um 

trabalhador da contradição cuja função é procurar manter um mínimo de coesão em 



meio a uma Escola com tantas contradições. Gerir isto ou não depende diretamente 

do professor, pois elas ecoam dentro da sala de aula. Mas o professor foi preparado 

para isso? Esta é uma tarefa só dele? Acreditamos que não, assim sendo, 

pontuamos a relevância deste projeto de Iniciação Científica por objetivarmos a 

criação de espaços para reflexão e ação coletiva como rotas de expressão de suas 

dificuldades escolares, afetivas e sociais. E destacamos o papel do psicólogo na 

atuação preventiva com ações que amparem os docentes a lidar com estes 

processos de modo a configurarem novos significados e sentidos para suas 

vivências e a avançar em seus processos de desenvolvimento pessoal para além 

das questões didático-pedagógicas.  

 

Objetivo geral  

 Capacitar o futuro professor, aluno de cursos de licenciatura, a lidar com seus 

afetos e conflitos interpessoais como base para seu trabalho dentro da escola  

 

Objetivos específicos  

 Ampliar as reflexões sobre os múltiplos papéis do professor na Escola.  

 Oferecer escuta aos alunos de licenciatura acerca de seus anseios em 

relação à futura carreira docente.  

 Construir instrumentos de ação que efetivem e legitimem o trabalho do 

psicólogo nas escolas.  

 Propiciar aos estudantes de bacharelado em Psicologia o contato e 

aprendizado da atuação do Psicólogo em contexto educacional.  

 

Metodologia 

 

Este projeto de pesquisa fundamentou-se na Psicologia Histórico-Cultural e 

no Materialismo Dialético como método de pesquisa-intervenção que focaliza a 

complexidade e as contradições constituintes dos fenômenos humanos embasando-

se em uma perspectiva dialética de investigação. Para Vigotski (2004), um de seus 

autores, objeto e método de pesquisa em psicologia se fundem desta perspectiva, 

pois têm um duplo objetivo: eles são, ao mesmo tempo, ferramenta de investigação 

e de intervenção demandando, portanto, um trabalho de construção permanente do 



pesquisador sendo necessário observar o movimento dialético tomando como fonte 

o social de cada aspecto vivido (VIGOTSKI, 2004).  

 

Desenvolvimento  

As intervenções se iniciaram no 2º semestre de 2015 durante 4 meses em 6 

encontros de duas horas cada, em um intervalo quinzenal entre eles. Os grupos 

foram formados com alunos de cursos de licenciatura da própria instituição ao qual 

este projeto se vincula (em média 20 alunos por encontro). Um outro grupo foi 

montado com alunos do bacharelado em Psicologia e com a professora doutora 

responsável pelo projeto para a construção dos instrumentos de intervenção da 

Psicologia Escolar que respaldavam os encontros. Os grupos se estenderam 

durante o 1º semestre de 2016 para análise dos dados coletados e divulgação dos 

mesmos.  

As atividades de cada encontro tiveram um formato parecido e se distribuíram 

da seguinte forma: primeiramente os alunos da Psicologia faziam a exposição do 

tema elegido pelo grupo de futuros professores e uma síntese do encontro anterior. 

Em seguida usávamos instrumentos mediadores como artes plásticas, literatura, 

filmes, música, para facilitar a reflexão sobre o tema proposto. Dando sequência, 

fazíamos rodas de conversa sobre o tema objetivando proporcionar uma abertura à 

expressão da afetividade dos sujeitos e deixar circular questões relevantes sobre tal 

demanda. Subsequentemente, era feito uma síntese, fase em que os grupos 

pensavam juntos a respeito de formas de enfrentamento dos problemas levantados, 

das vivências e discussões do dia. Para encerramento utilizava-se alguma 

intervenção artística. Todos os encontros geravam diários de campo apresentando 

as concepções, compreensões e principais pontos discutidos que, ao final do projeto 

se transformou em um instrumento de trabalho para o futuro professor que o 

auxiliará em seu trabalho na mediação das relações dentro da escola. 

 

Resultados 

Como o objetivo principal deste projeto foi, simultaneamente e coletivamente, 

problematizar, capacitar e construir caminhos com os sujeitos para auxiliá-los a 

lidarem com questões inter-relacionais dentro da escola, iniciamos com um 

mapeamento conjunto das demandas. A maioria dos participantes já trabalhava em 

escola, quer seja como professor, mediador ou estagiário e iniciamos este processo 



por meio das experiências de cada um dentro da escola. Para acessar os sentidos 

destes sujeitos sobre suas vivências no contexto escolar, usamos como instrumento 

16 imagens sobre a docência a fim de despertarmos pensamentos e sentimentos 

por meio da vivência estética provocada pela obra de arte (SOUZA E ANDRADA, 

2015). Para este mapeamento tivemos dois encontros, porém, durante todo o tempo 

de nossa investigação fizemos um movimento recursivo entre ação-reflexão-ação 

sempre atentos ao surgimento de novas demandas. Em conjunto, foram erigidos os 

seguintes temas a serem trabalhados: Questões que interferem no processo ensino 

aprendizagem; Inclusão; Indisciplina e Afetividade; Problemas com gestão; Como 

estabelecer um trabalho de parcerias dentro da escola. 

 

a) Questões que interferem no processo ensino aprendizagem 

Para esta temática iniciamos o encontro com um trecho do filme ‘Tempos 

Modernos’ de Charles Chaplin onde o ator é engolido por uma máquina e pouco 

pode fazer para sair dela. Optamos por este gatilho para pensarmos sobre como é 

estar em um sistema educacional com metas a cumprir (com ritmo próprio) e, ao 

mesmo tempo, atentar para as diferenças entre os alunos no processo ensino-

aprendizagem. Os sujeitos destacaram as dificuldades do professor para inovar e 

diversificar estratégias de aprendizado, mas também, observaram que deveriam ter 

comprometimento, fazer o seu melhor em sala de aula e se envolverem a fundo com 

a educação de seus alunos.  O grupo destacou a relevância de se buscar o sentido 

de ser professor para cada um, pois fazer algo com um sentido pessoal equivale a 

fazer motivado.  

Para Andrada e Souza (2015) a atividade docente sem um sentido provoca 

alienação, automatismo, desmotivação e/ou adoecimento e, se o professor buscar o 

sentido de seu trabalho, o porquê está ali, o que busca, quais são suas motivações, 

pode conseguir ter um maior comprometimento com seu trabalho, e também, 

maiores possibilidades de obter resultados no processo ensino-aprendizagem com 

seus alunos. Para finalizar, os integrantes sintetizaram o encontro com uma palavra: 

COMPROMETIMENTO. A partir deste dia, falas, olhares, perspectivas já se 

mostraram mais positivas do que nos dois primeiros encontros regidos pelas 

queixas.  

 

b) Processos de inclusão e exclusão na escola  



Começamos o encontro com um vídeo “As Cores das Flores” 1 que mostra 

uma criança cega na escola e seu processo de se fazer incluído nas atividades 

pedagógicas. Objetivamos com este vídeo, desencadear reflexões que se seguiram 

sobre inclusão. Elas se voltaram à exclusão que impera diante das Necessidades 

Educacionais Especiais. Alguns dos relatos deste encontro revelaram o quanto a 

tarefa é complexa para os integrantes da escola e o quanto ainda se tem que 

avançar em tal temática: ‘jogar o aluno na sala de aula não é inclusão’; ‘aluno de 

inclusão dá pânico’; ‘quando se fala em aluno de inclusão já o está excluindo, o certo 

seria dizer apenas aluno’; ‘inclusão não tem nada de inclusão, é exclusão, pois é um 

aluno que atrapalha’. 

Foi levantado um aspecto importante: os professores têm suas limitações 

enquanto ser humano e, em sua maioria, não são especialistas em inclusão. 

Portanto, há necessidade de um comprometimento de todos e a inclusão deve ser 

realizada coletivamente – escola, família, município. Como sugestão de estratégias 

para lidarem melhor com a inclusão na escola, foi construído pelo grupo: 

1º Conhecer o aluno e suas potencialidades – Perguntar: O que ele pode 

fazer? Inclusão não é igualdade, mas acessar, respeitar as diferenças. Ele está 

incluído quando se insere na atividade, participa da troca pelos meios que consegue. 

De acordo com Vigotski (1997) as pessoas têm ritmos diferentes; deve-se observar o 

potencial do aluno e não o que falta para ele se igualar aos outros uma vez que não 

devemos nos prender em critérios de normalidade. Assim sendo, o professor precisa 

reconhecer isso e se abrir para possíveis parcerias. 

2º O professor não é super-herói então, importante pedir ajuda o quanto 

antes, seja para a direção, coordenação pedagógica, outros professores, pais, ou 

para os órgãos do poder público de sua cidade que trabalham com inclusão. É uma 

responsabilidade da escola, da família, do município ou estado o trabalho deve ser 

coletivo. 

Percebe-se que o grupo fez dois movimentos: um de conscientização sobre a 

importância de o professor reconhecer seus limites e trabalhar em parceria com 

escola e família; também, ressaltaram a importância de reconhecer que a mínima 

                                                           
1Nome original: Los colores de las flores 

 



evolução cotidiana do aluno já está promovendo algum tipo de desenvolvimento do 

mesmo. 

 

c) Afetividade e indisciplina 

 

No encontro temático sobre afetividade e indisciplina, percebemos a 

relevância de trabalharmos formas de o professor lidar com seus próprios afetos 

para que ele consiga enfrentar os desafios da escola. Para iniciarmos as discussões 

sobre afetividade foi exibido o vídeo Educação.doc - Diretor de Harmonia que trata 

de duas escolas que têm uma abordagem interessante para lidar com os conflitos 

que circulam em seus espaços por meio da arte, da mediação dos próprios alunos e 

com o envolvimento da comunidade. Ao final da exibição discutiu-se que, nos dias 

de hoje, o maior problema dentro das escolas não tem sido do âmbito do domínio de 

conteúdo ou do didático-pedagógico, mas sim, questões relativas aos conflitos inter-

relacionais.  

Wallon (1981) descreve que os afetos evoluem na medida em que o sujeito 

consegue atribuir significados aos acontecimentos o que significa a evolução da 

expressão impulsiva das emoções em direção à representação de algo mais 

elaborado e da construção de processos de ressignificação da realidade 

transformando emoções descontroladas em sentimentos mais organizados e 

conscientes. Assim, fizemos uma relação entre afetividade e indisciplina na medida 

em que a indisciplina, muitas vezes, é uma maneira de expressar que algo não vai 

bem e os alunos o fazem por vias inadequadas: depredação, desrespeito, pichação, 

violência. Pontuou-se a relevância de estimular que os alunos se expressem, mas 

de maneira mais organizada e saudável para que não precisem exprimir pela 

agressividade. Para tanto, sugeriu-se criar, regularmente, grupos de debates sobre o 

assunto, produzir material artístico (música, teatro, desenho, dança, literatura, 

cinema, grafite) e trabalho com as assembléias. 

Outro ponto abordado é que conteúdos curriculares não condizem com a 

realidade do aluno (CHARLOT, 2013). Quando ele não percebe sentido naquilo que 

aprende na escola, perde a motivação ou a desvaloriza como um espaço 

significativo para sua vida.  

Também foi feita um leitura e discussão da Cartilha PROSPED – “O que fazer 

quando a sala de aula está uma bagunça” (SOUZA, ANDRADA & PETRONI, 2015). 



Um dos principais aspectos abordados foi que o ‘O antídoto da indisciplina é o 

respeito – do professor, de um ambiente limpo e acolhedor, de valorizar o aluno e o 

espaço da escola’. ‘Se o aluno desrespeitar o professor, não devolva na mesma 

moeda: pergunte: Por que você fez isso? O que aconteceu? O que está pegando?’ 

(Diário de Campo 5).  

Para Mahoney e Almeida (2005), a promoção de um ambiente afetivo ao 

aluno é aquele em que o respeito prevalece o que significa que o professor deve 

oferecer um ambiente que fomente a motivação para ensinar e aprender, onde as 

necessidades de expressão dos afetos estejam inseridas nas práticas pedagógicas 

e de um ambiente limpo e acolhedor que valoriza o aluno e o espaço da escola.  

Fizemos um encerramento descrevendo que para estas sugestões serem 

colocadas em prática seria importante que se trabalhasse coletivamente na escola. 

Assim encerramos falando sobre que este seria o tema do próximo encontro: 

“Parcerias”, pois sem elas, o trabalho dentro da escola paralisa ou caminha a passos 

lentos. 

 

d) Problemas com a gestão e como estabelecer um trabalho de 

parcerias dentro da escola 

 

Este dia marcou o encerramento do projeto e, não coincidentemente, o 

trabalho coletivo dentro da escola sintetizou todo nosso movimento de 

problematizar e apontar caminhos para os futuros professores lidarem com questões 

inter-relacionais dentro da escola. Iniciamos o encontro trabalhando com a Cartilha 

PROSPED– “Gestor, como envolver a todos para superar as dificuldades da sua 

escola” (SOUZA, ANDRADA & PETRONI, 2015). Ao final da leitura foi reafirmado 

que a base da escola é o trabalho coletivo e todas as questões discutidas durante o 

projeto podem ser enfrentadas e/ou transformadas por meio do apoio mútuo, das 

trocas, das parcerias. Um grupo de trabalho coeso e forte dentro da escola faz com 

que os problemas pesem muito menos e tenham dimensões bem menores, 

justamente porque são enfrentados em grupo e assumidos por todos (SOUZA et al 

2014). 

Outro ponto discutido é que há parcerias ideais e parcerias possíveis. Se o 

que idealizamos não acontecer da forma esperada, devemos estabelecer parcerias 

possíveis, sem desistência. Ainda, pensou-se que seria importante utilizar os 



espaços de formação continuada para fomentar estas parcerias. Andrada e Souza 

(2015) sugerem criar estes espaços de expressão e troca das dificuldades 

escolares, afetivas e sociais e que possam favorecer a expressão mediada dos 

afetos apoiando os integrantes da escola na transposição dos conflitos cotidianos. 

Encerramos com uma avaliação anônima do nosso projeto de Iniciação 

Científica: “Este trabalho contribuiu principalmente no meu bem estar pessoal, além 

de proporcionar outros conhecimentos de como trabalhar em sala de aula”; “As 

rodas de conversas abordaram diferentes temas presentes nas escolas, essas 

discussões com certeza ajudarão na minha futura atuação”; “Ouvir comentários, 

experiências e sugestões me fizeram repensar algumas situações que já passei”; “O 

diálogo estabelecido, a temática apresentada no qual pudemos nos expressar, as 

colocações apontadas, foram de suma importância para minha prática profissional e 

como pessoa” (Diário de Campo 6). 

Diante das transcrições dos relatos podemos perceber o quanto novas ações 

podem ser construídas se pensadas conjuntamente. Nenhuma delas representa 

uma novidade, uma ação desconhecida; são já processos pensados, mas, muitas 

vezes regidos pela desistência, desmotivação e falta de parcerias.  

 

Considerações finais  

Com os encontros, pudemos pensar e construir conjuntamente práticas que 

possam respaldar o aluno de licenciatura em sua futura profissão. Não foram 

soluções mágicas, mas ações baseadas no envolvimento e reflexão de todos. 

Sintetizando todo o processo interventivo, percebeu-se que a mudança não 

acontece de uma hora para outra e pede investimento, paciência, comprometimento 

e persistência por meio de pequenos movimentos que podem ir acontecendo no dia 

a dia escolar. Concluiu-se também que o professor tem limites e os conflitos no 

cotidiano educacional devem ser repensados junto com a escola: gestores, outros 

professores, alunos, família.  

Por fim, como um dos resultados esperados, construímos em nossas 

reflexões um material distribuído ao final do projeto a ser utilizado pelo futuro 

professor dentro da escola. Nele consta todas as discussões sintetizadas, 

referências de literatura, material didático, vídeos, sites e blogs que se referem às 

demandas levantadas pelo grupo. Neste material os integrantes do grupo podem 

encontrar possíveis caminhos para lidar com questões que vai se deparar no 



transcurso de sua vivência docente, demandas estas discutidas em todos os 

encontros. 
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