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RESUMO

A partir de uma reflexão sobre os pressupostos teóricos-metodológi·
cos subjacentes à tormação do psicólogo de um modo geral e, em espe-
cffico do psicólogo escolar, este artigo relata uma pesquisa realizada
junto aos estagiários e às instituições escolares, onde estes desenvol-
veram seus trabalhos.

O objetivo da pesquisa loi, sobretudo, levantar dados sobre as ativi-
dades desenvolvidas, dificuldades encontradas e sugestOes, por parte
dos estagiários e das instituições escolares, visando a melhoria dos es-
tágios.

Avaliando os resultados, entendemos que a pesquisa possibilitou
não só um maior conhecimento dos estágios em Psicologia Escolar na
Universidade Federal do Ceará, mas principalmente poderá propiciar o
aprolundamento de questões relativas à melhoria do ensino nesta área e
à melhor ocupação do mercado de trabalho.

ABSTRACT
Having as its basis some considerations about the theoretical/methodo·
logical assurnpnons underlyng the training in psychology, with special
emphasis upon the case 01the shcool psychologist, this article reportson a
survey carried out among trainees nd the schools where they served their
prolessional training period. The aim 01the survey was mainlyto collect
data about activities developed during the training period and difficulties
laced in perfoming them. It also aimed at obtaining lrom the trainees and
the school staffs suggestions aimed at the improvement 01 the training
process. Through the analysis 01the data the survey has provided us with
a ;""ider understanding 01the wor1<ing01the training in School Psychology
within Universidade Federal do Ceará. The results will also enable us to
discuss in greater depth some 01 the questions relating to the improve-
ment 01teaching in this area and to a more effective occupation 01the la-
bourmar1<et.

• Trabalho apresentado no I Congresso Nacional de Psicologia Escolar

•• Prolessora Adjunta da Universidade Federal do Ceará, psicóloga e mestre em Educação com
dissertação na área de Psicologia Escolar
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REFLEXÕES ACERCA DOS ESTÁGIOS EM PSICOLOGIA ESCOLAR
E RELATO DE UMA PESQUISA JUNTO AOS ESTAGIÁRIOS

Vivina do C. Rios Balbino ••

1. INTRODUÇÃO: REFLEXÕES SOBRE A FORMAÇÃO PROFISSIONAL

A partir de dados de sua pesquisa, onde constatou o baixo nível do ensino de
Psicologia no Brasil, GOMIDE (1988, p.85) comenta:

"Evidentemente, este diagnóstico não deverá agradar à
maioria dos psicólogos, muito menos ao conjunto de pro-
fissionais responsáveis pela sua formação - os docentes.

No entanto estes dados deverão servir para respaldar
as atitudes daqueles que com mais entusiasmo e compe-
tência lutam por um ensino de Psicologia de melhor quali-
dade pois atitudes inéptas ou negligentes não poderão
mais ser, como até então foram, atribuldas à ignorância
dos fatos. Creio que este diagnóstico, embora preocu-
pante, propiciará condições para análise, discussões e
sugestões importantes, pois enxergar melhor a realidade
favorece sem dúvida alguma, a escolha dos caminhos
mais adequados para assegurar, no futuro, a qualidade do
Ensino de Psicologia no Brasil".

É neste contexto de análise, que se insere este trabalho, pretendendo levantar
questões a respeito da formação do psicólogo, mais especificamente acerca dos
estágios supervisionados em Psicologia Escolar, além de apresentar dados de
uma pesquisa realizada junto aos estagiários/escolas.

Buscando aprofundar o assunto, necessário se torna fazer uma reflexão quanto
aos pressupostos teóricos-metodológicos, que têm orientado a prática psicológica
de um modo geral, analisando seu papel social no contexto de uma sociedade de
classes. A questão é complexa e precisa ser analisada numa perspectiva históri-
ca. Muitos são os autores que têm se preocupado em questionar os pressupostos
ideológicos subjacentes à prática psicológica, PAnO (1981-1984). Queremos
ressaltar que o sentido dado aqui ao termo ideológico refere-se a "visões ideológi-
cas", ou seja visões sociais do mundo, que objetivam legitimar e manter a ordem
social vigente, conforme t.ôwy (1985). Fala-se muito na crise de identidade profis-
sional do psicólogo, na pluralidade de referenciais teórico-práticos, na inconsistên-
cia de seus princfpios, e no caráter psicológico de sua prática (DRAWIN, 1985).

Porém, o que se tem feito neste sentido? No caso especffico da Psicologia Es-
colar, qual tem sido a identidade assumida pelo profissional? Até que ponto a psi-
cologia escolar tem contribuido para a democratização da escola e da educação?
Qual a visão da escola e sociedade veiculados nos cursos de Psicologia? Como
os profissionais têm analisado e abordado a questão da evasão, fracasso escolar
e tantos outros problemas referentes à educação brasileira?
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Percebe-se, que embora o assunto formação do psicólogo venha ocupando es-
paços em publicações recentes e denuncie fatos como: existência de teorias e
métodos psicológicos multifacetados, supervalorização do enfoque cllnico em de-
trimento de um aprofundamento sócio-polftico, evidências de caráter ideologizante
de sua prática, falta de preparação para pesquisa, entre outros, poucas são as
propostas concretamente apresentadas, notadamente no que diz respeito ao fazer
acadêmico, e mais especificamente, aos estágios supervisionados, principalmente
com relação aos estágios em Psicologia Escolar.

Via de regra, as análises a respeito são gerais e denunciam a estrutura vigente
nos cursos. PEREIRA (1981, p.425' disse:

"Os estágios obrigatórios e com supervisão, sofrem vá-
rios tipos de restrições: de espaço, de tempo, de disponi-
bilidade dos professores para supervisão, do tipo de
clientela que procura os serviços gratuitos de Psicologia,
do fato dos estágios serem apêndices de cursos teóricos,
da fragmentação do conhecimento, e assim por diante".

Analisando a formação dos psicólogos, PAnO (1981, p.2) afirmou:
"Privilegiando a formação em psicologia clínica, em seu
sentido mais restrito, ou seja, de diagnóstico e tratamento
de distúrbios da personalidade (... ) esses cursos não
têm dedicado a devida atenção à formação do psicólogo,
de modo a rnotivá-Io e prepará-o para o exercfcio de uma
função profilática e libertadora junto às camadas oprimidas
da população, na qual possa fazer psicologia sem psico-
logizar e fazer ciência sem cientifizar".

MELLO (1989, p.17), avaliando a formação do psicólogo ao longo desses últimos
anos, disse:

"De forma geral, o que não estamos sabendo fazer é vol-
tar à formação (não somente do psicólogo como também
de outras profissões) para encontrar as pontes com a
comunidade mais ampla. Não estamos conseguindo
construir essas pontes que apreendem o social como um
todo". Por outro lado, exemplos de tentativas ou mesmo
concretização de reestruturação curricular ocorreram na
Universidade Federal da Bahia (CHAVES, 1989) e na
Universidade Federal de Santa Catarina (MEDEIROS,
1989):'

Estamos no momento vivenciando uma experiência de reestruturação curricular no
Departamento de Psicologia - Universidade Federal do Ceará, com o objetivo de
proporcionar uma formação mais totalizante e comprometida com a realidade so-
cial.

Pesquisa recente BASTOS E GOMIDE (1989), embora tenha abordado ques-
tões importantes da formação e atuação profissional dos psicólogos no Brasil, não
oferece dados mais detalhados quanto à situação dos estágios nos cursos de Psi-
cologia, como: opções oferecidas, programas, metodologias e ocupação do mer-
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cado de trabalho. Evidentemente, que os estágios constituem parte importante na
formação profissional, principalmente pela defazagem teórico-prática existente. No
entanto, percebe-se que os mesmos não têm merecido ainda, grande espaço na
discussão geral da formação profissional.

A área de Psicologia Escolar, pela própria legislação curricular vigente e im-
posta desde 1962, que privilegia a área cllnica, se ressente ainda mais de uma re-
estruturação e priorização no currfculo.

Em Fortaleza, pesquisa evidenciou que 58% dos psicólogos atuantes no siste-
ma educacional local, haviam optado pelo estágio 11 (último e única opção) na aréa
de Psicologia Cunica e não na área de Psicologia Escolar. Dai mesmo o fazer es-
sencialmente cltnico nas escolas - 81% deles. (RIO BALBINO, 1988).

Além da reestruturação a nfvel curricular e da priorização das disciplinas da
área nos cursos, importante se torna também uma reorientação dos estágios em
Psicologia Escolar como forma de consolidar o referencial teórico-prático, veicula-

do nos cursos.
Buscando tornar a Psicologia Escolar objeto de estudo e de reflexões dentro

deste enfoque, já foi apresentada uma experiência desenvolvida na disciplina de
Psicologia do Escolar e Problemas de Aprendizagem I na Universidade Federal do
Ceará (RIOS BALBINO, 1989).

2 - CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE OS ESTÁGIOS EM
PSICOLOGIA NA UFC.

Na Universidade Federal do Ceará, os estágios em Psicologia compreendem
ainda atividades nas três áres básicas, ou seja, escolar, clínica e organizacional,
perfazendo um total de 500 horas. No estágio I as três áreas são obrigatórias, de-
vendo o aluno optar por uma única área no estágio 11. Pela reestruturação curricu-
lar em andamento, pretende-se colocar a área de Psicologia Social/Comunitária
como opção também.

Nas Normas Gerais do Estágio, estão contidas as orientações gerais que re-
gulamentam os estágios, como: total de horas de atividades a cumprir em cada
área, no estágio I e no estágio 11, total de horas de supervisões, modelo do plano
de estágio 11 (proposta de trabalho) e modelo do relatório final, além de outras es-
pecificações e de modelos de fichas para o cômputo dos dados referentes às ati-
vidades desenvolvidas nas supervisões e nas instituições.

Das três áreas oferecidas para estágio na UFC, a área clínica vinha a exemplo
dos outros cursos de Psicologia, ocupando o primeiro lugar em têrmos da prefe-
rência dos alunos praticamente desde o infeto do funcionamento do curso. Porém,
nos últimos semestres, a situação tem se modificado muito e, acreditamos em
conseqüência de um esforço maior dos professores das áreas de Escolar e Orga-
nizacional no sentido de envolver mais os alunos em atividades teórico-práticas e
pesquisas das áreas.

No semestre avaliado (81.1) era este o quadro em têrmos do estágio 11: escolar
_ 02, organizacional - 07 e cllnica - 07. No semestre 90.2, 14 optaram por escolar,
04 por organizacional e 11 por clínico.
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Atualmente é este o quadro: escolar - 06, organizacional - 06 e clíníca -
07. O fato realmente surpreende, principalmente se levarmos em conta que nas
escolas os estagiários geralmente não são remunerados e que não foi criado ain-
da, o cargo de psicólogo na rede pública.

Além da formação, torna-se necessário agora o engajamento dos profissionais
nestas questões relativas ao mercado de trabalho.

Pesquisa feita pelo DIEESE, junto aos psicólogos de São Paulo quanto à ativi-
dade prcfissional principal, apontou os seguintes resultados: consultório 57,%, or-
ganizacional 21,2%, escolas 11,9% e ensino de psicologia 6,9%. Quanto aos da-
dos, LEITE E GUIRADO (1987, p.17), fazem uma pertinente análise: "no entanto
deve-se destacar que a maioria dos psicólogos que elegeram os consultórios co-
mo atividade principal mantém um segundo emprego, geralmente numa instituição
educacional, de onde tiram basicamente recursos para o seu sustento". Entende-
mos que esta situação não pode continuar.

2.1. ESTÁGIO EM PSICOLOGIA ESCOLAR NA UFC - UMA EXPERIÊNCIA

A partir de reflexões acerca da formação e prática do psicólogo escolar, este
trabalho tem o objetivo de relatar também uma pesquisa realizada junto aos esta-
giários e às escolas, com o objetivo de avaliar a experiência colocada em prática
no semestre 88.1. Além do cumprimento das normas espedficas da área quanto
às horas de atividades na escola (estágio I :> 75 horas e estágio 11 :> 150 horas) e
quanto ao número de supervisões, no semestre citado, houve uma modificação no
que diz respeito à orientação filosofica de trabalho: de um trabalho cllnico/adapta-
cionista a uma proposta dinâmica de cunho sócio-político voltada para a conscien-
tização e mudanças sociais a partir da escola. De acordo com dados anteriores,
que evidenciavam a exploração de mão-de-obra gratuita dos estagiários por parte
das escolas particulares e, entendendo o compromisso das universidades públicas
com o ensino igualmente público de 1Q e 2Q graus, optou-se pelo trabalho exclusi-
vamente em escolas públicas no semestre em análise. Atualmente a proposta foi
modificada, inclui escola particular, desde que estágio seja remunerado em pelo
menos meio salário mínimo, mas na época o fato gerou inúmeras resistências, por
parte de alunos e de professores.

É importante ressaltar que a pesquisa realizada e relatada pela autora, en-
quanto coordenadora da área de Psicologia Escolar, foi discutida com superviso-
res de estágio na área, tendo os mesmos colaborado na entrega dos questionários
aos estagiários.

Esta experiência constitue mais uma tentativa de ação na busca de um ensino
de Psicologia Escolar, mais comprometido com a realidade social, num processo
de aprendizagem que tenta articular teoria à prática. Ressaltamos que a teoria e
prática aqui, situa-se no plano de uma prática transformadora, onde a questão da
utilidade não tem como referência o eqorsrno e o interesse de cada um, mas é defi-
nida enquanto utilidade social com vistas à transformação social, segundo VÁS-
QUEZ, (1977).
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2.2. PESQUISA JUNTO AOS ESTAGIÁRIOS E ESCOLAS: QUESTÕES METO-
DOLÓGICAS.

Com o objetivo de se avaliar os trabalhos dos estágios e a própria experiência,
foram elaborados dois questionários. Um dirigido aos estagiários de Psicologia Es-
colar matriculados naquele semestre e sondava os seguintes aspectos: clientela
atendida, escolha da escola, visão do trabalho escola pública/escola particular, ati-
vidades desenvolvidas, dificuldades encontradas, minimização das dificuldades,
análise das supervisões de estágio, e sugestões para a melhoria dos estágios.

Outro questionário foi dirigido às escolas, tendo sido preenchido pelos profis-
sionais responsáveis pelo acompanhamento das atividades do estagiário na insti-
tuição e sondava os seguintes dados: função do profissional que acompanhou o
estagiário, atividades desenvolvidas pelo estagiário, dificuldades sentidas, atitudes
da escola para minimizar dificuldades, percepção do trabalho do estagiário, visão
do papel do psicólogo escolar e sugestões para a melhoria dos estágios.

2.2.1. INSTRUMENTOS DE COLETA - optamos pela utilização de questionários
contendo rtens objetivos, onde se podia assinalar mais de uma alternativa. Além
disso, continha questões abertas (subjetivas), justificativas e espaços em branco,
que permitiram o aparecimento de respostas e comentários individuais, enrique-
cendo a pesquisa do ponto de vista de uma análise qualitativa .•

2.2.2. ANÁLISE DOS DADOS - o tratamento dos dados deu-se, num primeiro
momento, através do cálculo do percentual de cada rtem dos questionários (profis-
sionais e estagiários) além do registro com o percentual dos dados contidos tam-
bém nas respostas de justificativas e espaços em branco. Eram 24 os estagiários
da área naquele semestre (I e 11). Dos 24 questionários, apenas 18 foram devolvi-
dos. Nas questões objetivas com múltipla escolha, nem sempre a soma dos per-
centuais perfazia 100%. De um modo geral, os percentuais foram arredondados
para facilitar os cálculos e quando havia um grande número de respostas, eram
selecionados os maiores percentuais. Num segundo momento, visando tornar
mais objetiva a análise dos dados, todas as informações coleta das foram agrupa-
das ns seguintes categorias de análise:

2.2.:3 PESQUISA JUNTO AOS ESTAGIÁRIOS:

Clientela atendida.
Razões que levaram à escolha da escola.
Percepção do trabalho: escola pública x escola particular.
Atividades desenvolvidas.
Dificuldades encontradas.
Percepção da formação acadêmica.
Sugestões visando melhorias no estágio.

Rev. de Psicologia, Fortaleza, V.7 (1/2), V.8 (1/2): p. 79 - p. 96, Jan./Dez., 1989/90

84

2.2.4. PESQUISA JUNTO ÀS ESCOLAS (profissional responsável pelo estagiá-
rio).

Localização das escolas.
Supervisão das atividades na escola.
Atividades desenvolvidas pelos estagiários.
Dificuldades sentidas durante o estágio.
Percepção do estágio.
Percepção do trabalho do psicólogo escolar.
Sugestões visando melhorias do estágio.

3 - RESULTADOS DA PESQUISA

DADOS REFERENTES AOS QUESTIONÁRIOS APLICADOS
AOS ESTAGIÁRIOS

3.1. CLIENTELA

Podemos notar uma grande diversificação quanto à clientela atingida pelos es-
tagiários.

A maior concentração ocorreu no 19 Grau menor (39%), vindo em seguida o 19
grau maior (28%), sendo que maternal, jardim e alfabetização tiveram 20%.

Apesar do número reduzido, também houve atendimento a classes especiais
(6%) e ao menor infrator (6%).

3.2. RAZÕES QUANTO À ESCOLHA DA ESCOLA PARA DESENVOLVER ES-
TÁGIOS:

A maioria dos estagiários (88%) optou por escolas das quais já tinham um co-
nhecimento prévio e/ou algum contato com a diretoria, ou ainda, pela comodidade
de uma proximidade entre a escola e suas residências. Outro fator que pesou
bastante foi a disponibilidade de horários na escola, onde foi percebido uma prefe-
rência pela escola noturna. Outros ainda preferiram trabalhar com meninos de rua
(6%) e uma pequena parte fez sua esclha ao acaso (6%).

3.3. PERCEPÇÃO DO TRABALHO: ESCOLA PÚBLICA X ESCOLA PARTICU-
LAR

Indagados se preferiam estagiar em escola pública ou particular e por quê, a
maioria dos estagiários achou que não seria possível estabelecer esta compara-
ção (39%). Dos que compararam, a maior parte chegou à conclusão de que é me-
lhor estagiar em escola particular (27%), pelos seguintes motivos: mais ~I traba-
lhar, tem mais recursos financeiros e geralmente tem psicólogo e orientador edu-
cacional incluídos no seu quadro de pessoal, o que facilita o trabalho. Em seguida,
17% acharam melhor trabalhar na escola pública, pelos seguintes motivos: traba-
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lho comprometido com a realidade e maior liberdade de trabalho. ~ma parte ficou
indiferente à essa questão (11%), e outros deram ênfase ao estágio entre SI, Inde-
pendente de onde ele seria realizado (6%). ...

Segundo os estagiários, na escola pública o problema maior era o fl~ancelro. As
escolas normalmente não têm dinheiro para a sua própria manutençao (material,
pessoal, instalações trsicas etc). O problema foi agravado pela ocorrência de gre-
ves naquele semestre nas escolas públicas. Outra dificuldade citada fOI? desc:r
nhecimento e o descrédito dado ao trabalho do psicólogo - no Ceará ainda nao
existe cargo de psicólogo nas escolas públicas, tendo o estagiário que _começar
um trabalho sozinho, contando com a sua força de vontade e a supervisao. Outro
problema alegado foi a descontinuidade dos trabalhos. • .

Alguns estagiários acharam que o próprio fato da escola publica pertencer a
uma classe social desfavorecida já era uma dificuldade. . .

Quanto à escola particular, a dificuldade maior (22%) ficou por conta da dificul-
dade de um trabalho que vise a transformação do sistema escolar/social. Outra
questão diz respeito à acomodação do profissional na escola particular (6%), Já
que, via de regra, o profissional submete-se apenas aos Interesses ~os donos das
escolas. O descrédito dado ao trabalho do psicólogo (6%) foi outra dificuldade sen-
tida.

3.4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS ESTAGIÁRIOS

OS dados revelaram atividades diversificadas por parte dos alunos.

- Trabalhos junto a professores
- Atividades junto aos alunos
- Atendimento individual
- Trabalhos junto aos pais
- Dinâmica de grupos com alunos
- Realização de enquetes no inlcio dos trabalhos
- Atividades artísticas/recreativas

50%
38%
38%
33%
33%
27%
22%

Outras atividades foram citadas

- Reuniões com a comunidade
- Análises sobre evasão escolar
- Avaliação das atividades desenvolvidas
- Elaboração de projetos profissionalizantes

OBS.: No trabalho desenvolvido com os alunos, ênfase foi dada aos seguin_tes te-
mas nas palestras e discussões: sexo, droga, fumo, AIOS eonentaçao pro-
fissional (temas obtidos geralmente através de enquetes realizadas).

11%
6°\'
600
6°ó

3.5. DIFICULDADES ENCONTRADAS DURANTE O ESTÁGIO:

Quanto às dificuldades encontradas durante a realização dos estágios, foram
citadas:
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- Falta de compromisso dos professores
- Falta de recursos
- Greve
- Desinformação dos pais e alunos sobre psicologia escolar
- Mudanças de diretoria
- Falta de apoio da diretoria
- Desinteresse dos pais
- Despreparo dos estagiários em psicologia escolar
- Professores horistas/falta de horário para reuniões

33%
33%
17%
17%
11%
11%
11%
11%
11%

Indagados quanto à possibilidade de minimizar essas dificuldades, (51%) opta-
ram por fazer reuniões com a diretoria e com professores, no sentido de esclare-
cer sobre o papel do psicólogo escolar.

Poucos estagiários optaram por desenvolver algumas atividades em horários
alternativos (28%), e houve até quem não tivesse nenhuma sugestão para minimi-
zar as dificuldades encontradas (22%).

3.6. PERCEPÇÃO DAS SUPERVISÕES DE ESTÁGIO

Percebemos que a vivência é colocada unâninamente como um apoio necessá-
rio ao estágio, onde o estudante conta com a orientação e cooperação do supervi-
soroA supervisão foi vista como necessária para que o aluno se sinta mais seguro,
para desenvolver suas atividades planejadas para o estágio.

3.7. PERCEPÇÃO DA FORMAÇÃO ACADÊMICA

No que diz respeito à formação acadêmica, 66% dos estagiários disseram sen-
tir alguma defazagem; 22% não perceberam essa dificuldade e 12% deles não res-
ponderam à questão. 49% deles disseram existir um número limitado de disciplinas
na área de psicologia escolar e das poucas existentes, nem sempre ocorrendo
uma prática paralela. A outra defasagem citada diz respeito à dissimulação à dis-
sociação teoria prática (38%). A dissociação da disciplina Psicologia Escolar I com
Psicologia Escolar 11também foi citada, alguns perceberam a necessidade da con-
tinuação dos trabalhos práticos (12%).

3.8. SUGESTÕES VISANDO A MELHORIA DO ESTÁGIO EM PSICOLOGIA
ESCOLAR

A maior parte dos estagiários frisou a importância de reuniões gerais com os
estagiários (44%). Algus acharam que seria importante a firmação de convênios
entre as escolas e a UFC (28%) e outros disseram que seria importante as visitas
do superior às escolas (22%).

Diante da proposta fechada em termos do estágio, naquele semestre, alguns
citaram que seria importante o direito de opção entre estagiar em escola pública e
particular (17%). Outras sugestões:
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- Aumentar a quantidade de horas de supervisão em grupo.
- Necessidade da continuidade do estágio na escola pelo menos por um ano.
- Dar um estrmulo à criação de formas alternativas de trabalho em psicologia
escolar.

- Realização de seminários, visando maior conhecimento de temas relacio-
nados à escola e psicologia escolar.

- O estabelecimento de um maior vínculo entre a universidade e as escolas.
- Um maior entrosamento entre os estagiários, visando uma continuidade do
trabalho.

- Implementação ou mesmo intensificação de prática nas disciplinas da área
de Psicologia Escolar (Psicologia Escolar, Excepcional, Aprendizagem e
Psicomotricidade) •

- Um maior conhecimento da área de organizacional (treinamento, cultura e
clima organizacionais).

Fato curioso é que 27% dos estagiários nada sugeriram, embora tantas dificul-
dades e deficiências tenham sido citadas. Além disso, nenhuma sugestão foi dada
visando à criação do cargo de psicólogo nas escolas públicas do Ceará.

4 - RESULTADOS DOS QUESTIONÁRIOS APLICADOS AOS PROFIS-
SIONAIS, QUE SUPERVISIONARAM AS ATIV:DADES DOS ESTA-
GIÁRIOS NAS ESCOLAS

4.1. LOCALIZAÇÃO DAS ESCOLAS

Das 18 escolas atendidas, 23% delas situavam em bairros nobres de Fortaleza,
como: Aldeota, Varjota e Papicu.

As escolas da área central totalizavam 11% e 33% localizavam-se em bairros
mais periféricos e de relativa pobreza, como: Vila União, Vila Manoel Sátiro, Henri-
que Jorge, Tabapuá, Jardim Castelão e Mucuripe.

Escolas sem nomeação do local totalizaram 33%.

4.2. SUPERVISÃO DAS ATIVIDADES NA ESCOLA

Observamos que vários profissionais acompanharam de perto as atividades
desenvolvidas pelos estagiários nas escolas. O maior contingente ficou por conta
dos diretores e/ou vice-diretores (44%) e dos orientadores educacionais (44%). Os
supervisores corresponderam a 33% do total.

Outro dado observado foi que em muitas escolas, mais de um profissional
acompanhou o estagiário, houve escola que citou até quatro profissionais envolvi-
dos nesta tarefa.

4.3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS ESTAGIÁRIOS

Várias foram as atividades citadas pelas escolas. Para melhor compreensão
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mostraremos separadamente as atividades desenvolvidas junto à diretoria técnica Os
e professores, aos alunos e aos pais.

4.3.1. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO À DIRETORIA, TÉCNICOS E
PROFESSORES:

- Reunião com professores 28%
- Elaboração de projetos ou programação de cursos 22%
- Sondagem da realidade escolar e pesquisa de conhecimento do trabalho reali-
zado na escola 17%

- Reunião com a direção da escola 11%
- Conversa informal com profissionais da escola 11%
- Orientação às professoras 11%
- Apresentação de propostas de trabalho para os professores 6%
- Atendimento à orientação de menores (em grupos ou individualmente) 6%
- Assessoramento à orientação educacional 6%
- Análise da evasão escolar 6%
- Contato com a comunidade e divulgação dos trabalhos na escola 6%

4.3.2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AOS ALUNOS:

- Observação em sala de aula 28%
- Conversa informal com alunos 17%
- Atendimento a alunos (em grupos ou individualmente) 17%
- Dinâmica de grupo 17%
- Acompanhamento de uma turma específica (com maiores problemas disci-

plinares e de aprendizagem) 11%
- Debates 11%
- Formação de representantes de classe 11%
- Orientação sexual 11%
- Reunião com alunos 6%
- Reunião com Ifderes de classe 11%
- Acompanhamento de alunos "problemas" 6%
- Avaliação diagnóstica do nível de integração, socialização e ajustamento

pessoal 6%

4.3.3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AOS PAIS:

- Reunião com pais
- Entrevistas com as mães e pais
- Orientação aos pais
- Sondagem de temas (enquetes)
- Realização de palestras

28%
22%
11%
11%
33%
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4.4. DIFICULDADES SENTIDAS DURANTE A REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO

Uma das maiores dificuldades percebidas pelas escolas em relação ao estágio
foi o pouco tempo para a realização das atividades (28%). Além disso, foi citada
falta de recusos/material didático (17%), havendo escolas em que faltavam até
mesmo um local para reuniões (17%). Muitas outras dificuldades foram citadas,
como:

- Dificuldade de se trabalhar junto ao professorado 11%
- Perfodo difrcil na escola (mudança de direção, demissão de professores,

greves, etc.) 11%
- Diminuição da carga horária dos professores 6%
- Falta de um psicólogo escolar para atuar conjuntamente 6%
- Desconhecimento por parte da clientela e professorado sobre o quê seja

um psicólogo e seu trabalho 6%
- Pouco envolvimento dos participantes nas atividades 6%
- Dificuldade de reunir os pais para reuniões 6%
- Desconhecimento do plano de atuação da estagiária 6%

Houve uma pequena parcela (11%), que respondeu não ter sentido nenhuma difi-
culdade com relação ao estágio.

A grande maioria das escolas (72%), disse ter tentado minimizar as dificuldades
de diferentes formas: procurando desenvolver atividades planejadas (44%), apre-
sentando soluções e orientações por parte da equipe técnica (17%), fazendo reu-
niões com os professores/corpo técnico da escola (11%) e abrindo espaço para a
realização de palestras visando esclarecer a função do psicólogo (6%).

Por outro lado, houve escolas que disseram ter tentado minimizar as dificulda-
des, alegando que a dificuldade central dizia respeito ao pouco tempo de perma-
nência no estagiário na escola e que nada poderia ser feito (6%). Além disso, al-
gumas alegaram carência de profissionais e de recursos, para contornar a situa-:
ção (11%). Houve ainda escola que citou desconhecimento por parte dos profes-
sores, do trabalho desenvolvido, pelos estagiários, o que dificultava a integração.

4.5. PERCEPÇÃO DO ESTÁGIO

De um modo geral, o trabalho dos estagiários foi percebido de forma positiva,
33% das escolas responderam que o trabalho tinha sido muito bom e 28% disse-
ram ter sido de grande ajuda. Outros lamentaram um menor aproveitamento por
falta de tempo e recursos (17%), 11% disseram ter sido bom e outros evidencia-
ram a falta da supervisora do estágio na escola (11%).

4.6. PERCEPÇÃO DO TRABALHO DO PSICÓLOGO ESCOLAR

Na grande maioria, 95% das escolas acharam importante ter psicólogo nas es-
colas. Quanto à função do psicólogo escolar, apesar da diversificação das res-
postas, a imagem do psicólogo associada à resolução de problemas/visão curati-
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va, foi bastante significativa, como evidenciamos os percentuais:
- Trabalhar com outros profissionais para oferecer ao aluno uma escola mais
eficiente e aumentar a qualidade e eficácia do processo educacional, atra-
vés de conhecimentos psicológicos. 33%

- Detectar problemas de relacionamento da comunidade escolar e ajudar a
solucionar dificuldades em relação ao relacionamento aluno x profes-
sor. 22%

- Favorecer e abrir espaços à participação conjunta do aluno, Iarnflia e co-
munidade no processo educacional 17%

- Ajudar o professor e o aluno nos problemas diversos e nas atividades pe-
dagógicas 17%

- Acompanhar de perto os alunos "problemas" 17~'0
- Observar, criticar, sugerir, orientar e promover mudanças 11%
- Estabelecer contato entre a escola e a famJ1ia 11%
- Fazer palestras 600
- Acompanhar psicologicamente o educando, complementando a ação do
orientador e supervisor escolar 600

- Resolver problemas que não estão ao alcance do educador 600

4.7. SUGESTÕES PARA MELHOR IA DO ESTÁGIO

Foi grande a quantidade de sugestões dada pelas escolas, visando a melhoria
do estágio.

Observou-se que 50°{, delas sugeriram que a carga horária do estágio fosse
aumentada para um turno diário. Também foi sugerido que houvesse uma integra-
ção entre o supervisor do estágio com o profissional, que acompanha o estagiário
na escola, como uma forma da escola tomar conhecimento das diretrizes do está-
gio (17°0).

Outras sugestões citadas são importantes e introduzem elementos, para uma
reflexão acerca dos estágios:

- Processo connnuo e presença constante de estagiários nas escolas 1100
- O planejamento do estágio e o contato inicial com a escola deveria ser an-

terior ao início das aulas 60
- Maior integração entre estagiários e educadores 600
- Introdução de disciplinas didáticas 60
- Maior utilização de recursos como: audio-visuais, gravuras, desenhos e

slides. 600
- Trazer novidades para o campo escolar 600
Fato interessante foi que 17°0 das escolas nada sugeriram, quanto à melho-

ria dos estágios. Finalmente quando questionados sobre a possibilidade de
continuarem recebendo estagiários, 89°0 das escolas responderam afirmativa-
mente, sendo que 11°0 nada responderam.

Percebeu-se que, apesar das dificuldades citadas, o estáqío foi visto como
uma situação positiva, onde a boa atuação de alguns estagiários foi destacada
(17°0).
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5. COMENTÁRIOS E CONCLUSÕES
"Hoje, dificilmente, poder-se-ia assumir a Psicologia

Escolar como mera ~rea de aplicação de atividades de
pesquisa. E isso, por várias razões. Razões que vão
desde as ações concretas dos profissionais na área, até a
mudança na concepção do que seja a Ciência Psicológica
em particular" LEITE E GUIRADO (1987, pg. 16).

Pela carência de pesquisas e/ou levantamento de dados quanto aos estáqios
supervisionados em Psicologia Escolar no Brasil, faremos inicialmente uma com-
paração dos resultados aqui apresentados com dados de pesquisa anterior da
autora em Fortaleza junto aos profissionais de Psicologia (Rios Balbino, 1988). No
que se refere à clientela atendida na escola, o 19 grau menor constituiu o maior
percentual entre os estaqiários, enquanto os profissionais atenoiarn.ma maioria o
pré-escolar (50%) vindo em seguida o 19 grau menor (32°0). Deve ser lembrado a
situação do pré-escolar nas escolas públicas. Quanto às atividades desenvolvi-
das, enquanto os estaqiários se ocuparam mais do trabalho junto aos professores
(50°,,), vindo em seguida atividades junto aos alunos (38°0) e atendimento indivi-
dual (38°0), os profissionais se ocupavam mais com o psicodiagnóstico e orienta-
ção individual (81%), vindo a seguir seminários com pais (77°~) e seminários com
professores (77%).

Podemos observar que muitos estaqiários apresentaram atividades "percebi-
das" como alternativas ou inovadoras, como: realização de dinâmicas de grupo
com alunos (33°0), realização de enquetes (expectativa da escola/segmentos
quanto ao trabalho) 27%, reuniões com a comunidade (11°0) e análise sobre eva-
são escolar e elaboração de projetos profissionalizantes (5°0). Neste aspecto será
que poderfarnos dizer que o curso de Psicologia tem contribuido neste sentido?

No que diz respeito às dificuldades sentidas no desempenho de suas ativida-
des, enquanto os estaqiários apontaram falta de compromisso dos professores
(33°~), falta de recursos (33°~) e desinformação de pais e alunos sobre Psicologia
Escolar (17°0), os profissionais apontaram falta de preparo profissional (59°0); difi-
culdade de associar teoria à prática (50°0) e papel mal delineado do psicólogo es-
colar (27°0).

Na pesquisa junto aos estagiários, embora a questão do despreparo profissio-
nal tenha sido citado (11%), as dificuldades situaram-se mais no âmbito do local do
estágio (escolas públicas) como conseqüência de uma política educacional, que
tem agravado seriamente, os problemas desta .escola. Os profissionais pesquisa-
dos trabalhavam na grande maioria em escolas particulares (86%), e, de um modo
geral, tiveram a formação econômica na área à margem da escola pública.

No que se refere à avaliação da formação acadêmica, enquanto os estagiários
alegaram pouco e deficiente preparo na área (49%) e dissociação teórica e prática
(38%), os profissionais apontaram desarticulação entre teoria e prática (90%) e
falta de enfoque sócio-polrtico no curso (45%). Nesta comparação dos dados, ou-
tro fato curioso, é que os profissionais pesquisados, de um modo geral, tinham
uma forma mais ou menos homogênea de pensar os problemas (alguns itens com
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altos percentuais), enquanto os estagiários tendiam a diversificar muito mais as
suas resp?stas (muitos itens com percentuais mais baixos). Porém, deve-se res-
~altar aqur, a natun::za do instrumento de coleta de dados na pesquisa aos estagiá-
nos, onde as questoes foram mais subjetivas.
. ~Ié~ dessa análise comparativa entre dados referentes aos estagiários e pro-
fissionais da área, gostarfamos de comentar agora dados mais espedficos dos
estágios. Quanto à percepção do trabalho em escola pública/particular, parece-nos
bastante .clara a anáüse sobre as dificuldades e limitações do trabalho, levando-se
em consideração que a formação acadêmica dos mesmos tem se dado, geral-
mente, à margem da escola pública. O contato, via de regra, é maior com as es-
colas ~articulares,.quer em práticas desenvolvidas durante a formação, quer pelo
conhecimento prévio pela época da cursação do 29 grau. Daí mesmo nossa ênfase
no contato maior com a escola pública e a articulação de um trabalho mais com-
prometido com as mudanças sociais e com a conscientização a partir das contra-
d~ç~es sociais, q~e emergem no sistema educacional. Importante ressaltar aqui, a
visao de educaçao além das teorias crftico-reprodutivista, agora no âmbito da dia-
lética e segundo concepção de Gramsci, na análise de Oliveira (1981).
.. Quanto à formação acadêmica, além das questões gerais levantadas, outras

dificuldades mais e~pedficas merecem destaque: dissociação entre Psicologia
Escolar I.ePSicologia Escolar 11 (pré-requisito para os estáçios) e a falta de prática
nas disciplinas da ~rea como Psicologia Escolar I e 11, Psicogia Excepcional,
Aprendizagem e Pslcornotrictoade. Além disso, sugerem o estímulo à criação de
f,ormas alternativas de trabalho na área. Achamos extremamente importante a aná-
lise, e o segundo passo será a discussão visando as modificações neste sentido.
Ressalta,mos aqui a vivência prática já sistematizada de forma efetiva na disciplina
PSicologia Escolar I, Rios Balbino, (1989).

Fato curioso é que a questão da melhor ocupação do mercado de trabalho e
mesmo re~uneração dos estágios não foi levantada pelos estaqiárlos, apesar de
m_ultofrequentemente o assunto permear discussões em sala de aula e supervi-
soes. Além dos aspectos da formação e prática é fundamental que esta questão
seja levada em consideração pela categoria.

No que diz respeito aos profissionais que supervisionam os estágios na escola,
apesar de haver uma predominância de diretores/vice-diretores e orientadores
educacionais, percebe-se em muitas escolas a supervisão concomitante de vários
profissionais. Se por um lado, o fato proporciona um envolvimento maior dos direto-
res/téc~icos co~ o trabalho do estagiário, por outro lado, dificulta o planejamento e
execu?ao das atividades. A percepçâo por parte da escola, do papel do estagiário
está d~retamente a_ssociada à visão que se tem do trabalho do psicólogo na escola,
ou seja, uma visao eminentemente clfnica e curativa (psicodiagnóstico, atendi-
mento psicolóqico e solução de problemas).

A orientação atual nos estágios é exatamente a "desmistificação" dessa ima-
gem, através do desenvolvimento de um trabalho mais abrangente de cunho sócio-
polltico por parte dos estagiários. Sugestões das escolas quanto à melhoria dos
estágios, como: aumentar a carga horária do estaçiário para um turno diário e pla-
nejamento do estáqío anterior ao início das aulas merecerão atenção por parte dos
supervisores na reestruturação dos trabalhos.
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6 - PARA ALÉM DAS CONCLUSÕES

Os resultados aqui apresentados referem-se aos estagiários e profissionais da
área de Psicologia Escolar, em Fortaleza, mas de certa forma confirmam dados de
outras pesquisas quanto às dificuldades relativas à formação, prática e ocupação
do mercado de trabalho por parte do psicólogo escolar (WECHSLER, S. 1989).
Como percebemos, as dificuldades são inúmeras e complexas e exigem uma de-
terminação maior por parte dos profissionais envolvidos com a questão, como for-
ma de buscar encaminhamentos práticos.

Nos cursos de Psicologia, importante se torna a ação dos professores, no sen-
tido de buscar um ensino de Psicologia Escolar com respaldo teórico-prático,
comprometido com a realidade social e com a precária situação da educação no
Brasil.

Neste sentido, visando passar da teoria à prática e buscando aprimorar os es-
tágios em Psicologia Escolar na U.F.C. na perspectiva aqui apontada, professores
e supervisores da área estão atualmente rediscutindo as norma; de estágio, as-
pectos da formação e prática profissional, as relações da universidade com as es-
colas, pesquisas e projetos de trabalho na área, entre outros, tomando como ponto
de partida os resultados da pesquisa aqui apresentada. Serão formados grupos de
trabalho.

As condições de estágio em escola na U.F.C, praticamente continuam as
mesmas do relato, houve apenas uma modificação quanto ao local. Após discus-
sões entre supervisores e alunos, decidiu-se pela aceitação do estágio em escolas
particulares também, desde que remunerado com salário maior ou igual que meio
salário mínimo por sete horas semanais. O contato do estagiário com os proble-
mas da escola pública têm se revestido de grande importância, uma vez que até
então, sua formação praticamente se dava à margem da escola pública e da con-
textualização da educação.

Quanto à formação, cada vez mais, sente-se a necessidade de "formar" profis-
sionais identificados com a área, e que procurem colocar a Psicologia Escolar co-
mo atividade profissional principal e não como mero "bico", como apontam tantas
pesquisas na área.

É na perspectiva aqui apresentada, que se colocam as experiências aqui rela-
tadas, a Criação do Banco de Dados das atividades desenvolvidas no estágio
nesta área nos últimos semestres e que brevemente estará concluído, A realiza-
ção de seminários em Psicologia Escolar é outra realidade.

Além do trabalho empreendido pelos cursos de Psicologia, parece de grande
relevância o esforço conjunto dos profissionais e dos órgãos representativos da
categoria na revisão da legislação vigente a nlvel federal, estadual e municipal
quanto à participação efetiva do Psicólogo Escolar. Concretamente, isso poderá
significar uma abertura maior do mercado de trabalho e a contratação do psicólogo
pelas escolas públicas.

"Dar a importância das entidades de representação,
como os Conselhos e Sindicatos, serem fortalecidos pela
participação ativa dos profissionais, pois representam
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concretamente um espaço político fundamental, através
do qual a categoria pode-se fazer presente e como tal,
participar do processo social" (Editorial, Ciência e Profis-
são, ano 7; 2/87).

Deve ser ressaltado aqui a importância do movimento atual de criação da
ABRAPEE e seccionais (Associação Brasileira de Psicologia Educacional e Es-
colar), como forma de mobilizar os profissionais da área na busca de soluções pa-
ra os problemas pertinentes à Psicologia Escolar/Educacional. A campanha pela
criação do cargo do psicólogo na rede pública no Ceará será retomada.
Além disso, tivemos conhecimento da realização do I Congresso Nacional de Psi-
cologia Escolar e certamente concretizou o esforço dos profissionais da área na
busca de soluções para os tantos problemas vivenciados.
Finalizando, fazemos nossas as palavras de LEITE e GUIRADO (1987, p.18),
quando comentaram:

"O que se pretendeu foi subsidiar a discussão sobre a
área de Psicologia Escolar, ressaltando as rápidas trans-
formações que vem sofrendo e a tentativa de firmar-se
como uma área de atuação cada vez mais relevante, ou
seja, que colabore e participe crescentemente com a bus-
ca e desenvolvimento de soluções dos principais proble-
mas que afetam a realidade educacional brasileira, a partir
do conhecimento que continuamente se constrói nas di-
versas áreas da Psicologia".
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