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RESUMO

o presente artigo tem o objetivo de levantar questões quanto à
crise de identidade da Psicologia, enquanto ciência. A questão é ana-
lisada numa perspectiva histórica em termos dos condicionantes só-
cio-econômicos e poh'tlcos do surgimento da psicologia cientff ica, A
partir dessa análise, são abordadas questões diretamente ligadas à
questão da identidade do psicólogo e, em especffico do psicólogo
escolar como: formação acadêmica, modelo teórico-prático utilizado
e comprometi mento ideológico de sua prática. Apesar de reconhecer
a complexidade do problema, a autora mostra a necessidade do
engajamento dos profissionais na busca da formulação de uma Psico-
logia com maior consistência teórico-prática e fundamentada no
materialismo histórico e dialético.

Como parte do encaminhamento prático apresentado, inciati-
vas empreendidas na área de Psicologia Escolar da Universidade Fe-
deral do Ceará configuram uma tentativa de ação na perspectiva
acima proposta.

PSYCHOLOGY AND SCHOOL PSYCHOLOGY: PROFESSIONAL
IDENTITY CRISIS AND PERSPECTIVES

ABSTRACT
The purpose of this paper is to raise questions concerning the

crisis of identity confronted by Psychology as a science. The pro-
blem is analysed in a historical perspective as th the socia-economic
and political conditionings attending the raising of "scientific"
psychology. Having this analvsis as a basis, questions are examined
which are directly connected to the identity of the psychologist,
especially the school psychologist: formal education, theoretical and
practical patterns adopted, ideological commitment. While making
allowance for the compexity fo the problem, the author emphasixes
the need for an engagement on the part of psychologists in formula-
ting a sicentific psychology, theoretically and practically consistent,
fundamented on a materialistic and dialeectic concepetlon of hls-
torv,

Initatives in the area of School Psychology taken within the
Federal University of Ceará are presented as part of the practcal
actions proposed within the perspective expounded above.

* Psicóloga, Mestre em Educação e Professora Adjunto da Universidade Federal do Ceará,
Departamento de Psicologia.
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1. INTRODUÇÃO

Tem-se discutido muito ultimamente ' ,
quanto área do conhecimento que t a crise de Identidade da psicologia en-
numa pluralidade de posições que er:n se apresentado de forma multiface~ada
teó ' , ' ,muitas vezes se fe h

. rlcO-pratlcos, dificultando dessa form ' ~. am em compartimentos
PSIcologia como ciência dotada de prl ,a, a autoconsclencia e auto-afirmacão da

I ' InCIPIOS e autono ' . .
comp exa e precisa ser analisada n ,mias próprias. A questão é

Segundo DRAWIN (1985) uma p~rspectlva histórica,
'. , , caracterizando mais ",

que uma Clencla com consistência te' , , uma eXlgenCla ideológica do
gia herdando um conjunto hetero .orlca~/urglu a ~sicologia como uma tecnolo-
com ausência de lastro teórico nu geneo e procedimentos e técnicas aplicadas

, d m processo de am d ' ,socie ade capitalista impô s Sob " a ureclmento forçado que a
. a otrca do p itivi ,

d~~ princípios da Psicologia, ocorrendo a ri ~Sl Iv~smo, houve o esquecimento
dificultando a construção de u b ~ onzaçao do método sobre o objeto

A ' m sa er consistente dot d d ' " '
,partir da análise de TORT (1976) a o e ~nnclPlos próprios.

cas PSicológicas surgiram em " ,este mesmo autor afirma: ", , . as técni-
d ' muitos casos atravé d d

e ~m processo de acelerada raciona Ii _ ' d s a emanda de uma socieda-
cessltava de instrumentos científicos z~Çea~ ~ ~eu processo produtivo e que ne-
ção de grupos no interior deste proce~s~" Justificassem a eclusão ou hierarquiza_

MERANI (1977), analisando o a ~I '
BERGSON, sob a influência da dl'cotP ~ que ~ PSIcologia assume a partir de

, orrua carteslana e d I I' ,mostra como a PSIcologia científ' o para e isrno pSlcof(sico
t Ica, enquanto concepc- , ,
a, se submete aos interesses da s . d d ' ,ao mecanlclsta e utilitaris-

dif ocre a e capltalist d d -I erentes abordagens psicológicas. a, es e então, através das
, E~tre os psicólogos e profissionais ue trab

glco sao muitos os que têm se q alham com o referencial psicoló-
P , preocupado com qu C I'

slcologia como: formação prof] I es oes Igadas à identidade da, rssrona modelo te' ' , ,
prOmetlmento ideológico de sua 't' ' onco-pratlco utilizado e com-, pra Ica.

, Analisando os aspectos referentes à form - , ,
nais, BORGES-ANDRADE (1986 32) , açao dos pSlcologos organizacio-

'I " ' p, afirma' "Quanto' f - ,
co ~90S organlzaclonais, muitas vezes se restr! ., ,a ~rmaçao, a dos psi-
loqia social, ignorando a necessa'rl'a c I Inge :s teorias PSICOlógicas da psico-
d '- ornp ementacao ofe id Ia area, que sao as teorias sociológicas d 'I" reei a pe a outra metade
a escassez de cursos a mvet de g d _ a PSI~O ogla social", Além disso enfoca

, ra uacao e pos-gradua -, r
que se erre um provincianismo teó r' . " çao na area, fazendo com

, ICOe pratico.
Também a PSicologia clínica não tem se f '

do seu conteúdo. Embora as psicots ' urthado a este ttpo de análise crítica
b' ramas ten arn se m tid

no re da PSIcologia, a análise do caráte id ". an I o como uma área
paço nos últimos anos fazendo co r I eOf!o~lco ,de sua prática tem ganho es-
'd d ,m que pro rssronaís d' f

SI a e de produzir novos métodos e teori , a area en oquem a neces-
eonas pSlcoterápic 'classes populares (JÚNIOR C B ' as no atendimento às

, , , . ezerra 1989) e (COSTA J F '
tradicional atendimento psicoló , ' , r ' relre, 1989). No
, , glco no consultóno FIGUEIRA (

era a influência do contexto cultural no ' ter! 1989), eviden-
coterapeuta, fazendo observações im t rn enor da própria relação paciente-psi-

por antes a este respeito.
4
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'\lI ills Indo os riscos da eficácia das técnicas psicológicas, DRAWIN (1985),
tld,l 01 questão ética das psicoterapias, onde tudo é permitido sem levar em

,"1 I li fitos iatrogênicos dos referidos procedimentos psicoterápicos.
I mbora focalizando de forma geral a questão, abordaremos mais especifica-

11111111() aspectos ligados à identidade profissional que o psicólogo escolar tem
111"do. Analisando os aspectos ideológicos subjacentes à sua prática, pretende-

'"11 iqui repensar o papel do psicólogo, e, em específico do psicólogo escolar na
11111,1 d uma Psicologia mais comprometida com as mudanças sociais e com a
I1ll1H,ipação do homem, pautada na concepção do materialismo histórico e
III11II O.

I' ICOLOGIA ESCOLAR: UMA REFLEXÃO

"Transformar a psicologia escolar em objeto de estudo parece-nos, portanto,
11111pl imeiro passo para instaurar em seu àmbito um exercício de crítica, que
I" Imua identificá-Ia como psicologia instrumenta I dimensão da consciência ne-
11 \ tia da sociedade, e transformá-Ia numa psicologia crítica, dimensão da cons-
I I " ia possível desta sociedade", Patto (1984, p. 15)

xaminando a produção científica na área nestes últimos anos, percebemos
'1\11 a análise crítica dos princípios psicológicos não passou de forma despercebi-
doi por profissionais mais comprometidos com esta área,

PATTO (1981), ao analisar as relações entre sociedade, educação e psicolo-
11' escolar, possibilitou uma leitura crítica em relação aos conhecimentos, que

o repassados nesta área e ao papel assumido pelo psicólogo escolar na soceida-
cI capitalista.

Desta forma, a tarefa atribuída ao psicólogo escolar por exemplo, de ajudar
I aumentar a qualidade e a eficiência do processo educacional através dos conhe-
cimentos psicológicos, é analisada criticamente através do desvelamento do papel
roprodutor da escola, Importante se faz acrescentar aqui a análise feita por
COE LHO (1984) sobre a divisão social do trabalho na escola e a função dos
specialistas da educação. Quando analisa "Da Psicologia do desprivilegiado
psicologia do oprimido", PATTO busca analisar o caráter ideológico da Psicolo-

gia nas suas relações com a classe oprimida.
O status atual da psicologia do desenvolvimento, enquanto área desenvolvida

para entender ao conhecimento do processo de desenvolvimento psicológico do
ser humano e, constituindo base teórica da Psicologia Escolar, também é questio-
nado. Segundo COPIT, (1977, p. 415)." ... nos dias atuais, o máximo que a psi-
cologia do desenvolvimento nos pode fornecer são explicações relativas a proces-
sos restritos e pertinência a aspectos parciais do processo global de desenvolvi,
mento psicológico.

Além disso, os dados por ela obtidos não têm grande poder de generalização,
circunscrevendo-se a determinadas amostras com características culturais e histó-
ricas específicas".

PATTO (1984), aprofundou as análises em torno das relações entre escola,
sociedade e Psicologia Escolar, da ciência e ideologia e do resgate-histórico da
Psicologia à luz da concepção do materialismo histórico e dialética.
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I IT ( 1987 17) .
colll . . r p. , ao analisar a evolução da P . .

P c,f,camente afirmou' "Ev'd' Slcologla e da Psicologia Es-
'01 o I . I enClou-se um d
~ papa do psicólogo numa instituicão ed a gran e necessidade de repen-
ao dos processos educativos como reaiid d ucaClonal, em função da compreen-

gl upal sobredeterminado pela co t a e co~plexa de relação interpessoal e
ampla. n extura poli tica, social e econõm: .

E rruca mais
. m uma pesquisa de nossa autoria '.

glcos subjacentes à formação e prática d~ue ~bJetlvou analisar os aspectos ideoló-
fusemos uma psicologia mais voltada s PSIcólogos escolares em Fortaleza pro-
1988). ~ARQUES, J~racy C., (198::a as mudanças sociais. Rios Balbino

d~tesqUlsa em Psicologia Educacional n 'B35): enfocando os diversos aspectos
c og~ escol.ar tem assumido, afirmou' "o rasil: a~alisando o papel que o si-
em fPslcolOgla Educacional não tem P~OdAud~dcorren~laé que a pesquisa brasil~ira
em undament d ' . Zl o teonas q_ o a pratica profissional do " I ue Possam se constituir
mente nao só por isso), continuamos a' PSICOogo escolar. Por isso (e obvia-
em outros países e culturas" Importar e consumir teorias prod 'd

WECHSLER . UZI as
_ ' S. (1989) ao apresent

a~u~çao do psicólogo escolar, concluiu ar o panorama nacional da formacão e
c,at"vas em alguns Estados, evidenciam ~~stra~do que relatos de trabalhos ~ ini-

:~I area na busca de novos caminhos visand:alOf
r compromisso dos profissionais

ar. ao ortaleclmento da p' I .SICOogla Es-

3. ANALISANDO A QUESTÃO

De acordo com f .id . o que 01 exposto e' ..
I entidade profissional do psicólogo e 'I mais especificamente com relacão à

- Analisando a génese e e I _sco ar, ~odemos afirmar que: .
terminantes sócio-econômico :op~i~~ da PSIcologia como um todo nos seus de
e~quanto aplicação dos conhecimen~o'sc~:i p~:c~be-s~ que a Psicologia Escola;
glu também como uma tecnologia e não c~o og~COSa escola e/ou educação, Sur-
tos d.e e.studo definido e consistência teórica~o area do conhecimento com obje-
tendencla de importação da tecnolo ia . ~~ fundame~tada. Exemplo dessa
deu-se no Brasi I a partir de 1906 c g ps~co~oglca européia aplicada à escola
pedagógica junto ao Pedagogium nomR~ cr~açao d~ um laboratório de psicologi~
Como referência a evolução dos teste o 10 e .Janelro. A partir dar, e tomando
a partir de 1890 a psicometr' .s ~ das PSlcoterapias na Europa e nos E U A
vid d d' Ia e a atividade clínica ., . . .

•1 a es o psicólogo escolar desde então N B . constltUlram as principais ati-
t.r de 1938. Evidentemente que de I' . ~ rasil, estas práticas surgiram a par-
das à prática do psicólogo escoíar c:::~ra ~~' ou.tras atividades foram incorpora-
centes, (BASTOS, 1988). eVI enciarn dados de pesquisas mais re-

- A exemplo de Outras áreas da Psicolo . .
ressente de um Construto teórico fund gla, também a PSIcologia Escolar se
fundamento da prática do psicólogo e a~entado, que possa se constituir como
Outras áreas da Psicologia como' pe sco a~, valendo-se esta de conhecimento de
áreas estas que necessitam també~ d:sonalidade, desenvolvimento, entre outras
Discutindo a delimitação da área de P ~mal c~ntextualização, no nosso entender.
6 SICOoqra Escolar, LEITE S.A.S. e GUIRA-
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lI! I M, (1987, p. 16), afirmam: "Hoje, dificilmente, poder-se-ia assumir' a Psico-
111 11' I olar como uma mera área de aplicação de atividades de pesquisa. E isso,
1"" v ri s razões. Razões que vão desde as ações concretas dos profissionais na
II I, tê a mudança na concepção do que seja Ciência e do que seja a Ciência Psi-

IlIlóqica em particular".
Apesar da preocupação de algumas profissionais da área no sentido de des-

VI 111 o comprometimento ideológico da prática psicológica nas escolas e apontar
11 11U práticas alternativas, percebe-se, pelos dados atuais de pesquisa na área, que
pouca coisa mudou em termos da formação e da prática profissional, salvo inicia-
I vn isoladas de profissionais e/ou universidades. BASTOS, A.V.B. e GOMIDE,
1'. I. (1988) e RIOS BALBINO (1988).

- A Psicologia Escolar, enquanto atividade profissional, continua ocupando
posição de pouco destaque e/ou valorização no cenário nacional. Evidentemente
qu a situação necessita ser contextualizada no âmbito das relações entre escola e
s ciedade. Mais que isso, é importante que os profissionais comprometidos com

área vislumbrem sa ídas visando buscar a identidade profissional do psicólogo
scolar, enquanto agente social importante no processo de mudança social a par-

tir das contradições da escola.
- Os problemas referentes à formação do psicólogo no Brasil passam pela

questão da importação do modelo tecnicista de ensino, ocorrendo conseqüente-
mente a transposição do referencial teórico-prático sem vinculação com a realida-
de social brasileira. Os cursos, de um modo geral, têm se dado à margem dos pro-
blemas sócio-econômicos e políticos, não contribuindo dessa forma, para a eleva-
ção do nível de consciência dos profissionais,

- De acordo com as questões aqui levantadas, acreditamos ser necessário re-
pensar e questionar os pressupostos teórico-metodológicos da Psicologia e/ou das
diferentes tendências psicológicas, que têm orientado a prática profissional do
psicólogo ao longo desses anos, na busca de uma possível redefinição da Psicolo-
gia fundamental agora no materialismo histórico e dialético. Desta forma, como
pensar a Psicologia e as Ciências Sociais nesta perspectiva, sem a ameaça da perda
de sua ~tual cientificidade?

SEVE (1972), ao abordar Marxismo e Teoria da Personalidade, fez conside-
rações importantes quanto ao papel que uma Psicologia plenamente científica
deveria assumir a partir da desmistificação ideológica e do reforço às lutas políti-
cas nas relações humanas e relações entre grupos sociais. Ressalta a importância
da concepção cientffica (contextualizada) da personalidade e da teoria do indiví-
duo concreto I na consecução de uma Teoria da Personalidade inspirada no mar-
xismo. Seria ~ste o caminho?

4. ENCAMINHAMENTOS PRÁTICOS

"A teoria em si (. .. ) não transforma o mundo. Pode contribuir para a sua
transformação, mas para isso tem que sair de si mesma, e, em primeiro lugar tem
que ser assimilada pelos que vão ocasionar, com seus atos reais, efetivos, tal
transformação. Entre a teoria e a atividade prática transformadora se insere um
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II"lJ,llho <lu odu ação d ".
no as consclenclas de org . -

on I tos cf ação' tudo . ' anlzaçao dos meios mate ..
, li ,ISSO como passage . di nars e pla-
. I S I 11 fetivas. Nesse sentido, uma teor: ér '? .,spensável para desenvolver

II 1/,1, através de uma série d . _ na pratica na medida em q
om h e medlaçoes o ue mate-

VÁS~_~~~ ~~~~;~~~ g~6~;~I;~~de ou ante~iPaç~~e i~:~~sd;ós~:~r~~s~~~~:eã~t,~,

Nao pretendemos, evidentemente . . .
v nham solucionar os problemas ' traçar aqui diretrizes ou propostas
~I~xos e transcendem o âmbito d:P;~~~~ltados, vrsto que são extremamente ~~~~

~rti~~~ e e~onômicos da estrutura social ~~'I:' f;~ssla~d~ pelos condicionantes po-
ncerto de homem utilizado. ' a I a e da educação e pelo pró-

. Por outro lado, entendemos que nã
~~~,~~s à form_ação e à identidade profissi~n~~~~ c,:enas den~nciar os problemas

I ocupaçao do espaço profissional' os b .' m?~Ometlmento ideológico' a
mas evantad?s em tantas pesquisas. ' alXOSsalanos e tantos Outros probta.

Necessário. se faz, através de media -
transformar esta realidade coes. materializar uma prática

C b' , que venha
. . a e, portanto, aos psicólogos o de .

obJetlvando o enfrentamento das dific~~'~ de articular um trabalho mediador
par~ atuar de forma ampla, esta mobili ! es apontadas. No nosso entender
~~gaos ~epresentativos da categoria pro~~s~~~ d~ve ab~anger: os profissionais o~

rrllaçao de psicólogos. na, e Principalmente os curso; de

4.1. ~os CURSOS DE PSICOLO ' .
tro atividades' G IA, necessano se faz a imple _

. . mentaçao de qua-

4.1.1. REFO~MULAÇÃO CURRICULAR _ .
se to:~a. redlmensionar o currículo Dla~te do quadro atual, importante
espec,f,c,dade de "formar" prof . d~ graduaçao em Psicologia pela pró .
port.ante tarefa de produzir, elab'~~~~:a~i entendemos que cabe aos cursos a ~~~
~rátlCo ~evidamente contextualizado con;r~;a: o referencial psicológico teórico.

e profissionais conscientes e comp;omef~ utndo dessa forma, para a formação
est~ questão, temos conhecimento de tent' t?S com a realidade social. Quanto a
~~~~es por parte de Professores e alunos :~vas Isoladas de reformulações curri-

na U~i~~~~~:;e ~~e:::~~~a~a~taU~~~:~~~~a~~ ~~~~~~I C~;s~!'h~e(~~a~~~~~~8a9~0:
_ o entanto, apesar dessas e d . ~. el~os, 1989).

s~o do tema em encontros, congr:s~o~t~as tn'~'!t,vas práticas e da ampla discus-
ainda a uma proposta efetiva, que Possa su~:~.nl~es de psicólogos, não se chegou

Uma reestruturação curricular prof d rtuir o modelo tradicional vigente
m ndas sociais do momento atual . ~~ a, que atenda verdadeiramente às .
pai t~da cat~g?r~a e das entidades r~;~;~~~a~~forços e determinação maiores ::;

redeflnlçao do papel do psicólo ivas.
num trab lho articulado aos demais pr~~' e~cola.r, enquanto agente social ativo
t ~o~a~a tord~A V IANI (1984), referentes,s:~~ne~~ d~ educação, na perspectiva

. u or ISCute a prática pedagógica . ca ores parece ser fundamen_
, preconizando métodos que' I8 VInCU em.
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hu I io e sociedade, quando professores e alunos são tomados como agentes
II II1 uivos constitutivos da prática social através da ação pedagógica.

"f preciso, no entanto, ressalvar que a alteração objetiva da prática só pode
1111a partir da nossa condição de agentes sociais ativos, reais. A educação, por-

111110,não transforma de modo direto e imediato e sim de modo indireto e me-
11110, isto é, agindo sobre os sujeitos da prática" SAVIANI (1984, p. 76). Ouan-
'li 10 nsino da Psicologia Escolar, a experiência desenvolvida pela autora envol-
vi lido uma prática pedagógica a partir da compreensão da prática social, passan-
li••li r uma alteração qualitativa, (problematização e instrumentalização através
01•• I fere'ncial crítico utilizado) constitui uma tentativa de ação na perspectiva
pontada acima (Rios Balbino, 1989).

" 12. REESTRUTURAÇÃO DOS ESTÁGIOS - Embora embutidos na propos-
, t anterior, achamos que os estágios supervisionados merecem posição de desta-
'I" , na formação do psicólogo, embora propostas acerca deste assunto, muitas
vn/es. negligenciam esta etapa importante da formação acadêmica. Pela estrutura
111Iricular vigente, os estágios caracterizam, via de regra, atividades práticas e
complementares após as disciplinas teóricas num exercício claro da dissociação
fi 6rico'-prática.

Éntendemos que a prática não deve ocorrer apenas no estágio formal, como
entendido, mas ao longo da formação, em todas as disciplinas, num exercício

diuturno de associação teoria-prática na produção do saber. Nesta perespectiva,
o estágios caracterizariam o desfecho de um processo contrnuo de associação
t icria-prática na graduação.

Na área específica da Psicologia Escolar, é importante que os estágios super-
visionados possibilitem a inserção do aluno numa prática reflexiva com vistas à
produção de um saber totalizante e da práxis, a partir do contexto escolar - es-
cola compreendida aqui nas suas relações com a sociedade e na contradição, que
lhe é inerente: função reprodutora e transformadora da sociedade.

Neste aspecto, importante se torna a análise de OLIVEIRA (1981) sobre o
espaço pedagógico em GRAMSCI. A partir dos escritos de GRAMSCI sobre a
educação, esta autora discutiu o duplo papel da escola, na medida em que, ao
mesmo tempo em que reproduz as relações de produção existentes, num exercí-
cio claro de hegemonia e manutenção de poder, possibilita também, o apareci-
mento de contradições do sistema, dando espaço à tomada de consciência de in-
divíduos ou g'rupos que trabalharão para a superação das contradições.

Completando esta questão, gostaríamos de apresentar aqui de forma geral e
sucinta nossa experiência na Universidade Federal do Ceará, trabalho este, que
se delinea como uma tentativa de ação na perspectiva aqui apresentada.

4.1.2.1. EXPER I~NCIA - Estágio em Psicologia Escolar - ~ importante dizer,
que a proposta de trabalho aqui relatada pela autora, enquanto coordenadora da
área de Psicologia Escolar, foi discutida pelos supervisores de estágio e alunos na
época e colocada em prática por todos, consubstanciada nas NORMAS de Está-
gio em Psicologia Escolar da UFC, desde 1987.
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No ou diz respeito às NORMAS a' .
IIOlll1 tópicos para melhor compreensão~U/ refendas, gostaríamos de citar apenas

Justificativa - compreendend idd o eVI entemente d d d
co ~ .as propostas alternativas de trabalho a os o referencial teóri-
ObJetivos gerais e específicos. .
Lo~al de estágio - neste tópico le b
t~n?res, que evidenciavam a expíoramã~amos ~ue em função de dados an-
glános pelas escolas particulares ç I da mao-de-obra gratuita dos esta-

'bl' e pe o comp' .pu icas com o ensino públí .' romlsso das universidades
I ICOIgualmente de 1 o 2 ope o trabalho em escolas públicas . '. . e . graus, optamos

bé pnontanamente dm nas escolas particulares de d ,po endo Ocorrer tarn-
Sugestões de atividades _ o'nds e_que remunerado (estabelecido valor)

I . e sao enumerad .re ativas à atuação do psicólogo e I as uma série de atividades
m di - sco ar enquante raçao no processo de mud : . o agente de reflexão e de
D· ancas sociais - te t .esenvolvlmento do está . n ativas neste sentidoglo - neste tópi -. .
em que o estágio deve ocorrer como' co, estao contidas as condições
da proposta de trabalho, número e . ~?~tatos com a escola, elaboração
ras na instituição, enumeração e c~n ,,?oesdas supervisões, total de ho-
re.'atório final. con uçao das atividades e elaboração do
Divulgação dos trabalhos - apresenta _
los alunos nos estágios com o bi . çao das experiências vivenciadas pe

. o íettvo de fome t di - -n?v~s conheCimentos. n ar ISCussoese produzir
Bibliografia - Além disso, incentivamos _
bal~~s relevantes na área e pretende a produçao e publicação de tra-
estáqios disponíveis para consulta e I itur, colocar os relatórios finais dos

4.1.3. DESENVOLVIMENTO el ura por parte dos alunos.
. DE PESQUISAS E E -

man.do discussões anteriores quanto à ne . VENTOS NA AREA - Reto-
~~ónca_da Psicologia e da Psicologia Esco~:ssldade de ~~ repensar a consistência

rscussos, quanto à identidade ror' r em e.speclflco, bem como fomentar
d"ese~volvimento de pesquisas: de ':~~~~al do ~SICÓlogoescolar, achamos que o
tancla. Constata-se no Brasil um bai ,o~ na area reveste-se de grande impor
estando a questão diretame~te liga;~x~o':~~ce de pr?~ução cient(fica nesta área~
d~ nos cursos de graduação em Psicolo' oque teon.co-prático clínico veicula-
pSlcólo~o, ~hav,es (1989, p, 22) diz: "OU!'~· No que diz respeito à formação do
formaçao clentlfica dos profissionais . grande .problema é no que se refere à
prema~uramente, pela atuação profis~i~~:, :a me~lda e~ que o estudante opta
~om discussões metodológicas relativas à Ciêm :slcolo~la Clínica e só se depar;
o aluno centra-se em aprender técnicas n~,a,. ~o final do curso, o interesse

nal_do .que na análise sistemática das teor~ue v.,ab",z.em a sua atuação profissio-
taçao clentrfica que as sustenta" Ias PSIcológicas com base na fundamen_

Na UFC, além dos trabablh~s em reeno: . .
do aprofundar as questões teórico-pr~icasn~~~~s n~s~,~cIPlinas e estágios, visan-
~o ~o~ent?, desenvolvendo três projetos' u as ~ Slcologia Escolar estamos,

Cn~~ao e Informatização do banco de d~d: prOjeto de pe~quisa denominado
UFC , (dados dos estágios, pesquisas e mo s na. área d~ PSICOlogiaEscolar da

nograf,as). Outra pesqul'sa "E t' .10 s aqros
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BCH-PERIODICOS

11111 I' Icologia Escolar - uma avaliação", que se propõe a analisar as atividades
11111111 I ndias nos estágios supervisionados na UFC e, um projeto de extensão "Se-
111111 I io em Psicologia Escolar", realizado a cada semestre, a partir dos resulta-
"" d.1 realização de uma enquete com os alunos, para se determinar temas e/ou
• IIIHOSsugeridos para discussão.

.1 1.". CRIAÇÃO DE CURSOS DE ATUALIZAÇÃO, EXTENSÃO E DE PÓS-
(dII\DUAÇÃO NA ÁREA - Apesar de destacarmos aqui a importância do apr i-
/lltll mento dos cursos de graduação em psicologia, do ponto de vista teórico-
1" I(ICO,porque na verdade é a graduação que habilita para o exercício da profis-

10, outros cursos visando complementar as questões ligadas à Psicologia são ne-
( ••s ários. Sabemos que no Brasil e especialmente na área de Psicologia Escolar,
li poucos cursos estruturados neste sentido, principalmente a nível de pós-gra-
duação. Seguindo a mesma tendência da graduação, percebe-se que os cursos de
pó -qraduação concentram-se também na área cl ínica, fazendo com que se crie
111/1 reducionismo teórico-prático nas demais áreas. No entanto, deve haver um
esforço maior na consecução deste objetivo, notadamente com relação aos cursos
ti pós-graduação, como forma de produzir novos conhecimentos e incentivar a
li squisa. Na UFC, não empreendemos ainda esforços neste sentido.

".2. Numa ação conjunta de mobilização, cabe aos ÓRGÃOS REPRESENTATI-
VOS DA CATEGOR IA PROF ISSIONAL a tarefa de abrir espaços visando ao
rxercício digno da profissão, além do envolvimento com questões mais gerais
omo a discussão da própria identidade da Psicologia e a reestruturação da legis-

lação vigente quanto à ocupação do mercado de trabalho.
Ressaltamos também aqui a importância da criação da Associação Brasileira

de Psicologia Escolar e Educacional (ABRAPEE e seccionaisl. como forma de en-
volver profissionais na busca de soluções para os problemas da área.

No Ceará, estamos atualmente empenhados na reestruturação da Associação
Cearense de Psicólogos e na tarefa de acompanhar a regu lamentação da lei, que
cria o cargo de psicólogo nas instituições públicas.

4.3. Completando a linha de ação aqui proposta, entendemos que cabe aos PRO-
FISSIONAIS ATUANTES E COMPROMETIDOS com a área de Psicologia Esco-
lar a tarefa de buscar espaços alternativos de trabalho de cunho mais dinâmico e
crítico, na tentativa de se esvaziar o enfoque cIínico-individualista tão arraigado
na área. Aliadoa este trabalho, é fundamental que ocorra a priorização da área,
enquanto atividade profissional principal e não como mero "bico", conforme
evidenciam dados de pesquisa na área. Recentemente pesquisa realizada pelo
DIEESE, a pedido do CRP-06 e Sindicato dos Psicólogos de São Paulo, revelou
que as áreas de atividade principal apontadas pelos psicólogos foram: consultó-
rios 57,5%; organizacional 21,2%; escolas 11,9%; 'ensino de Psicologia 6,9%; pes-
quisa 1,3% e comunidade 1,1%. Quanto aos dados, LEITE e GUIRADO (1987,
p. 17), afirmaram: "No entanto deve-se destacar que a maioria dos psicólogos
que elegeram os consultórios como atividade principal mantém um segundo em-
prego, geralmente numa instituição educacional, de onde tiram basicamente re-
cursos para seu sustento". Achamos que esta falta de compromisso deve ser ana-
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lisud no âmbito da formação acadêmica e das relações entre escola e sociedade
(f "nação e contexto do trabalho).

As dificuldades são inúmeras, sendo necessário um envolvimento maior por
p I t dos profissionais na busca de soluções, havendo, atualmente tentativas indi-
viduais de proposta de trabalho numa perspectiva mais dinâmica. Em Fortaleza,
temos exemplos de trabalhos na área, que vão desde o desenvolvimento de ativi-
dades na própria escola e/ou comunidade, até prestação de serviços da área a ins-
tituições, grupos comunitários e profissionais recém-formados, além da organiza-
ção e criação de textos e outros instrumentos de trabalho na área na perspectiva
aqui apresentada.

5. CONCLUSOES
"O que se pretendeu foi subsidiar a discussão sobre a área de Psicologia Es-

colar, ressaltando as rápidas transformações que vem sofrendo e a tentativa de
firmar-se como uma área de atuação cada vez mais relevante, ou seja, que colabo-
re e participe crescente mente com a busca e desenvolvimento de soluções dos
principais problemas que afetam a realidade educacional brasileira, a partír do
conhecimento que continuamente se constrói nas diversas áreas da Psicologia"
LEITE (1987, p. 18).

Como foi dito anteriormente, nosso trabalho não teve a pretensão de propor
sardas e/ou alternativas frente ao quadro de dificuldades e de complexidade aqui
levantado e discutido.

A questão é extramamente abrangente e, evidentemente não se resolverá
através de atitudes individuais no sentido de romper um modo de fazer psicológi-
co tão arraigado e sedimentado na sociedade, desde a criação e regulamentação
dos cursos de Psicologia no Brasil em 1962. O objetivo foi discutir e levantar
questões quanto às dificuldades encontradas na Psicologia e mais especificamente
na Psicologia Escolar, a partir da análise dos problemas ligados à identidade pro-
fissional qU,e o psicólogo tem assumido na sociedade capitalista, passando pelas
dificuldades associadas à formação acadêmica, à prática profissional e ao fortaleci-
mento da 'categoria profissional. Como conseqüência dessa análise, percebemos a
necessidade de se repensar a Psicologia, enquanto ciência socialmente relevante e
inspirada no materialismo histórico e dialético, de forma a contribuir para a ele-
vação do nrvet de consciência das pessoas acerca de si e da realidade social.

Na educação mais especificamente, que o psicólogo escolar, enquanto agente
social ativo, possa juntamente com outros agentes sociais contribuir para a demo-
cratização da escola e do ensino público.

Longe de uma visão idealista e ingênua diante da realidade social, tentamos
fazer uma leitura cr ítica das relações entre sociedade, educação e psicologia des-
velando o comprometimento ideológico e a reprodução das relações sociais, Mais
que isso, acreditamos na necessidade de avançar além da visão crítico-reprodutl-
vista, buscando espaço nas contradições sociais para fazer emergir uma prática
social articulada aos interesses populares.

Nesta perspectiva, é que se colocam as iniciativas em andamento na área de
Psicologia Escolar na Universidade Federal do Ceará, aqui relatadas.
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