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A ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO NA REDE PÚBLICA BAIANA DE EDUCAÇÃO
FRENTE À DEMANDA ESCOLAR: CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E INOVAÇÕES

Resumo
O presente artigo apresenta a pesquisa “A atuação do
psicólogo na rede pública baiana de educação frente à
demanda escolar: concepções, práticas e inovações”.
Realizada em sete estados brasileiros, a pesquisa produziu
um levantamento dos municípios que possuem psicólogos
na rede pública de ensino, convidando tais profissionais a
preencher um questionário, a fim de identificar suas práticas
e concepções subjacentes. A análise dos dados indica que,
na Bahia, os psicólogos participantes tendem ao modelo
clínico de atuação no processo de escolarização. Tal
situação indica que a formação em psicologia escolar e
educacional dominante na Bahia não acompanhou as
mudanças recentes na área, na direção de uma
compreensão crítica do fenômeno educativo.
Palavras-chave: Atuação profissional. Psicologia escolar.
Educação básica.
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1 INTRODUÇÃO

O presente artigo apresenta a pesquisa “A atuação do psicólogo na rede pública
baiana de educação frente à demanda escolar: concepções, práticas e inovações”1,
realizada com o objetivo de identificar e analisar concepções e práticas desenvolvidas
por psicólogos que trabalham no ensino público baiano. Tal estudo insere-se em
pesquisa mais ampla, realizada em outros seis estados brasileiros (no norte, Acre e
Rondônia; no sul, Paraná e Santa Catarina; e no sudeste, Minas Gerais e São Paulo)2,
visando compreender em que medida tal atuação apresenta elementos inovadores e
pertinentes às discussões recentes na área de Psicologia Escolar e Educacional em
busca de um ensino de qualidade para todos.
Não é novidade afirmar que a educação pública brasileira está historicamente
marcada pela exclusão, situação cujo enfrentamento pede compreensão minuciosa.
Contribui com essa análise Alceu Ferraro (1999), que desdobra tal conceito entre exclusão
da escola e exclusão na escola, para diferenciar situações bastante distintas, mas que
denunciam o fracasso escolar: no Brasil, ainda há um número significativo de crianças e
adolescentes que não têm acesso à escola (exclusão da escola); no caso daqueles que
nela conseguiram entrar, nem todos estão incluídos no sistema, já que os índices oficiais
desvelam números impactantes de reprovação ou baixo desempenho escolar (exclusão na
escola), que não raro culminam na evasão (exclusão da escola)3.
A situação educacional no Estado da Bahia mostra-nos uma realidade bastante
afinada a esse quadro nacional (BAHIA, 2010). Em 2007 (ano em que a pesquisa foi
iniciada), 2,9% das crianças entre 7 e 14 anos não tiveram acesso à escola, sendo,
portanto, excluídas desse fundamental direito social. No caso dos jovens entre 15 e 17
anos, o número de excluídos da rede de ensino se ampliou para 16,9%. Tais números,
sobretudo na realidade do ensino fundamental, embora pareçam pequenos, muitas vezes
1

A pesquisa contou com dois bolsistas de iniciação científica: José Junio Almeida Queiroz e Thais Pinheiro de
Araújo, estudantes de graduação da Faculdade Social da Bahia. Também colaborou em caráter voluntário a
estudante de graduação Gabriele Rocha Hayne.
2

Tal pesquisa foi coordenada pela Professora Doutora Marilene Proença Rebello de Souza, do Instituto
de Psicologia da Universidade de São Paulo.
3
Importante interlocutor nesse conceito é Pierre Bourdieu, que coordenou uma pesquisa qualitativa sobre a
exclusão no interior das escolas francesas, publicada no impactante livro A miséria do mundo (1999).
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autorizando o poder público a afirmar a “quase” universalização do ensino (já que em
torno de 90% de crianças e jovens em idade escolar estão matriculados), quando
transformados em absolutos, revelam uma triste realidade: não são poucas as crianças e
adolescentes baianos que não puderam sentar nos bancos escolares em 2007.
Consequência do descaso histórico com a educação na Bahia comparece nas
alarmantes taxas de analfabetismo. Dados oficiais apontam que, em 2007, 4,8% da
população entre 10 e 14 anos eram analfabetas, número que se mantém na casa dos
3,5% na população entre 15 e 24 anos. No caso da população entre 25 e 49 anos, o
analfabetismo atingia 14,4%; número que alcançou a casa dos 42,2% entre aqueles
com mais de 50 anos. Nesse sentido, se é possível reconhecer que aos mais jovens foi
ampliada a garantia do direito à escolarização (sistematicamente negado aos mais
velhos quando em idade escolar), ainda assim o esforço não foi suficiente para superar
o analfabetismo e a exclusão da escola na Bahia.
No mesmo ano de 2007, a população que frequentou o ensino fundamental na
Bahia (em sua maioria na rede pública de ensino – aproximadamente 90%), não
necessariamente se beneficiou do processo de escolarização. É o que revelam os
índices de reprovação4: naquele ano, 18% dos alunos do ensino fundamental e 11,4%
do ensino médio foram retidos. As taxas de evasão, curiosamente chamada de
“abandono”, também são preocupantes: no ensino fundamental, 9,7% de alunos
evadiram em 2007; no ensino médio, 19,9% de alunos, superando as reprovações.
Diante dessa situação de fracasso escolar, o psicólogo tem sido chamado a
contribuir, comumente por meio do atendimento de alunos com problemas de
aprendizagem e comportamento na escola. De maneira geral, o psicólogo, em uma
perspectiva tradicional, trabalhava em um modelo clínico de atuação, envolvendo o
psicodiagnóstico e quase invariavelmente o encaminhamento do aluno para terapia
individual e familiar (SOUZA, 1996). No entanto, essa forma de entender e atender a
queixa escolar vem sendo criticada em profundidade, com destaque para a
revolucionária obra de Maria Helena Souza Patto (1984; 1990; 2000; 2005; 2009).
Mas como comparece essa realidade no caso da Bahia? Como se tem dado a
4

Nesse âmbito, é sempre bom lembrar que os índices de aprovação não podem ser analisados como
sinônimo de apropriação dos conhecimentos escolares, especialmente se considerarmos as recentes
políticas públicas educacionais de abolição da reprovação escolar (Cf. VIÉGAS, 2006).
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apropriação dos conhecimentos produzidos pela academia por aqueles psicólogos que
se encontram na rede pública de ensino? Suas práticas acompanharam as discussões
relativas ao compromisso social do psicólogo com uma prática emancipatória frente à
demanda escolar? Tais perguntas sustentam esta pesquisa.
Reforçou a pertinência deste estudo o fato de que, até a sua realização, não
havia na Bahia dados analisando o trabalho dos psicólogos no campo da educação
pública. Índices gerais da psicologia na Bahia, divulgados pelo Conselho Regional de
Psicologia – 3ª Regional (2010), indicam que em 2007 havia 3153 psicólogos
cadastrados na Bahia, sendo que 2377 lotados na capital e apenas 776 espalhados
nos 416 municípios do interior. Com o crescimento vertiginoso de instituições
formadoras de psicólogos em nível superior (que totalizam, atualmente, 33 cursos
autorizados, incluindo três universidades públicas – Universidade Federal da Bahia,
Universidade Federal do Recôncavo Baiano e Universidade do Estado da Bahia),
estima-se que até 2012 haja 9000 psicólogos nesse Estado5.
Assim, visando conhecer a atuação de psicólogos no campo educacional público
baiano, bem como analisar a repercussão de pesquisas e proposições teóricometodológicas em uma perspectiva crítica em psicologia escolar e educacional, a
pesquisa realizou levantamento junto às Secretarias Estadual e Municipais de
Educação da Bahia, produzindo um precioso mapa desta atuação profissional, bem
como das concepções teóricas que lhe dão sustentação.
Esperamos que esta pesquisa possa trazer contribuições importantes para a
compreensão da atuação profissional de psicólogos no campo da educação, abrindo novas
perspectivas para a atuação e formação de psicólogos na Bahia, em especial na sua interface
com a educação. Também é expectativa que a pesquisa venha a causar impactos na qualidade
do ensino público oferecido, na medida em que psicólogos poderão estar articulados com a
qualidade da escola pública, e não mais reforçando a estigmatização de alunos, sobretudo das
classes pobres.

5

CF. http://www.crp03.org.br/site/GestaoFormacaoAtual.aspx, acessado em 16 de maio de 2010.
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2 REVISÃO DE LITERATURA
Abordar a atuação do psicólogo no campo da educação pública no Brasil é
reconhecer, desde um primeiro momento, uma ruptura epistemológica importante que
ganhou expressão, sobretudo a partir da década de 1980, atingindo não apenas a
psicologia escolar e educacional, mas a psicologia como um todo. Trata-se de um
movimento intenso de autocrítica, por meio do qual a psicologia como ciência e
profissão passou a repensar seus principais conceitos e práticas, na direção do
“compromisso social” (BOCK, 2003).
Isso porque, instituída como profissão no Brasil há menos de 50 anos (mais
precisamente, em 27 de agosto de 1962), a psicologia brasileira, em sua origem, foi
marcada por um olhar clínico, dominante desde o processo de formação nas
instituições de ensino superior. De fato, conforma analisa Mello (1975), os primeiros
currículos dos cursos de Psicologia eram marcados pelo caráter clínico e liberal da
profissão, revelado no forte acento das disciplinas de Psicodiagnóstico, Psicoterapia e
Técnicas de Exame Psicológico, bem como em estágios que privilegiavam o
atendimento individual, nos moldes do modelo médico de consultório.
Ao atrofiar outras áreas da psicologia, tal modelo hegemônico de formação
afetou diretamente a psicologia escolar e educacional, quando o trabalho do psicólogo
no campo da educação também passou a ser identificado com o modelo clínico de
atendimento ao escolar, por meio da prática psicodiagnóstica (com forte influência
psicométrica), psicoterapêutica e reeducativa. Segundo esse olhar, a escola seria um
espaço ideal de aprendizagem, de forma que, se a criança não se adapta a ela, isso
seria reflexo de problemas individuais ou quando muito familiares, a serem
investigados e tratados nos consultórios psicoterápicos.
No entanto, importantes pesquisas realizadas por Maria Helena Souza Patto,
professora aposentada no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo,
passaram a questionar essas concepções e práticas dominantes no campo da
psicologia escolar e educacional no Brasil, sendo considerados marcos significativos
dois livros: Psicologia e Ideologia (1984) e A produção do fracasso escolar (1990).
Nessas duas obras, Patto desenvolve uma análise crítica das raízes históricas
das concepções sobre o fracasso escolar, construída à luz do materialismo-histórico-
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dialético, tecendo críticas impactantes não apenas à dinâmica de funcionamento das
escolas brasileiras, mas também, se não essencialmente, ao olhar tradicional do
psicólogo, embaçado pela ideologia, e que tende a psicologizar e individualizar as
dificuldades vivenciadas na escolarização, operando com um mecanismo que culpa a
vítima de um sistema altamente excludente, conforme indicam os números oficiais.
De fato, é necessário reconhecer, a partir de Patto (1984, 1990), que a leitura
tradicional de fracasso escolar privilegiou aspectos intrapsíquicos dos alunos, com
destaque para o desenvolvimento infantil, tanto do ponto de vista intelectual e motor
como da personalidade. Esta leitura foi defendida em diferentes teorias, servindo assim
para justificar cientificamente as desigualdades sociais, vistas como mero reflexo de
(in)capacidades individuais. A sociedade e a escola, nessas teorias, são naturalizadas,
sendo apenas o local onde a socialização e a escolarização se dão.
A psicologia, nesse sentido, acabou centralizando seu papel no conformismo
social, pois a ordem social vigente, sob a égide do capitalismo, é vista como natural e
inevitável, cabendo aos indivíduos saudáveis a ela se adaptar. Todo o desejo de
mudança e mal-estar seriam, na mesma perspectiva, disfunções pessoais a serem
tratadas. Tal psicologia vem, assim, legitimar e manter a opressão. A escola, por sua
vez, para além da alfabetização, teria o papel de adaptar indivíduos a uma realidade
inquestionada, vista como natural e não historicamente construída.
É inegável o impacto do trabalho de Patto na área de psicologia escolar e
educacional no Brasil, como bem destaca Tanamachi (1992, 1997, 2000). De fato, a
partir das críticas de Patto, um conjunto de psicólogos engajados passou a repensar o
lugar da psicologia na educação. Em um jogo de palavras, pode-se afirmar que, a partir
da crítica da psicologia escolar e educacional hegemônica, esse grupo passou a
construir a psicologia escolar e educacional crítica. Nesse movimento, considera-se
outro marco significativo a publicação do livro Psicologia Escolar: em busca de novos
rumos (MACHADO e SOUZA, 1997).
Reforça essa assertiva a análise de publicações na área de psicologia escolar e
educacional no Brasil, realizada por Barbosa e colaboradores (2011), a qual desvela o
fortalecimento dos “novos rumos” na área. De fato, para além de artigos científicos,
diversos livros foram publicados, destacando-se os seguintes: Tanamachi, Proença e
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Rocha (2000); Meira e Antunes (2003a; 2003b); Viégas e Angelucci (2006); Meira e
Facci (2007); Rocha, Machado e Fernandes (2007); Souza (2007); Souza (2010) e
Conselho Regional de Psicologia – São Paulo e Grupo Interinstitucional Queixa Escolar
(2010).
Como característica fundamental da psicologia escolar e educacional em uma
perspectiva crítica, a análise dos problemas de escolarização centrada em questões
históricas, políticas, sociais, pedagógicas e institucionais, supera o olhar reducionista
da psicologia. Assim, caberia ao psicólogo buscar formas de aproximação com a
instituição educacional que não perdessem de vista que a escolarização é um bem
universal, direito de todos a ser efetivado com qualidade.
A leitura crítica do papel do processo de escolarização em uma sociedade de
classes compreende o fracasso escolar como resultado de múltiplas determinações,
que envolvem direta ou indiretamente a vida escolar e seus mecanismos de exclusão
(ora mais, ora menos sutis). É daí que Marilene Proença Rebello de Souza (2002)
diferencia os chamados problemas de aprendizagem, supostamente localizados no
aprendiz (ou, quando muito, na sua família), do que define como problemas de
escolarização, expressão que amplia o olhar ao considerar a presença de outros
aspectos na dificuldade que o aluno apresenta como porta-voz.
À mudança de olhar aliou-se a redefinição da pergunta, que deixa de ser a
clássica “o que o aluno tem que ele não aprende”, passando a focalizar o campo social
no qual a queixa em relação a esse aluno foi produzida (MACHADO, 2000). De forma
perspicaz, Maria Aparecida Affonso Moysés provoca a reflexão com um clássico da
Música Popular Brasileira composto por Chico Buarque e Edu Lobo: “procurando bem,
todo mundo tem pereba, marca de bixiga e vacina, e tem piriri, tem lombriga, tem
ameba, só a bailarina que não tem”. Ou seja, com esse olhar, “não livra ninguém”,
afinal, “problema na família, quem não tem?” (MOYSÉS, 2001).
Assim, a psicologia escolar e educacional em uma perspectiva crítica busca
romper com o olhar normatizador, ao analisar a educação em sua complexidade. No
bojo dessas análises, um tema urgente é destacado por Checchia e Souza (2003): o
crescimento vertiginoso de encaminhamentos de alunos, por parte da escola, para
atendimento psicológico, que parece ser calcado na psicologização das dificuldades
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existentes no processo de ensino-aprendizagem, marcante nos discursos e práticas da
escola (COLLARES; MOYSÉS, 1992).
A partir dessa percepção, bem como da compreensão da psicologia escolar e
educacional em uma perspectiva crítica, passou a ser interesse desta pesquisa
conhecer as concepções e práticas de psicólogos que atuam na rede pública de ensino
diante da demanda escolar, a fim de analisar se tais profissionais estão acompanhando
este intenso debate que tomou corpo na área.

3 MATERIAIS E MÉTODOS
Para a realização desta pesquisa, estavam previstas duas fases de coleta de
dados: a) mapeamento geral dos serviços oferecidos; b) análise da atuação profissional
na área de educação.
A primeira fase, de mapeamento geral dos serviços, foi realizada por meio de
contatos telefônicos com todas as secretarias de educação, visando saber se havia
psicólogos. Para as secretarias em que a resposta foi negativa, investigaram-se os
encaminhamentos nos casos em que há demanda do psicólogo no campo educacional.
Para as secretarias que afirmaram ter psicólogos atuando sob sua responsabilidade,
pediu-se os seus contatos telefônicos.
Esta etapa da pesquisa, aparentemente simples, enfrentou dificuldades, que
parecem revelar aspectos da realidade local. Inicialmente, foi difícil completar as
ligações, apesar da insistência, por diversos motivos: a linha dava ocupada; ninguém
atendia; o número era inexistente; a secretária eletrônica não encaminhava para o
ramal indicado; o número era residencial ou de outras secretarias; o telefone estava
cortado por falta de pagamento. Em todos esses contextos, procuramos localizar outro
número telefônico, situação nem sempre bem sucedida.
Além disso, devido ao contexto eleitoral, as prefeituras estavam em ritmo de
campanha, culminando na dificuldade de encontrar funcionários disponíveis para nos
atender em solicitação fora daquela rotina. Assim, foi necessário adiar tal tarefa para
um contexto em que as eleições já tinham se encerrado e as (novas) gestões assumido
o poder municipal, o que não superou os entraves, sobretudo nos municípios em que
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houve mudança de gestão, pois o novo governo ainda estava em início de trabalho,
dizendo não saber responder com exatidão à nossa pergunta.
Passada a dificuldade inicial, localizamos os municípios com psicólogos no quadro
funcional da Secretaria de Educação, dando início ao contato com esses profissionais.
Considerando serem poucos psicólogos, decidimos contatar todos. De fato, conseguimos
contato com a maioria, situação dificultada no caso daqueles que atuam na zona rural, por não
terem telefone fixo, celular e internet.
A partir dessa conversa inicial, explicitamos os objetivos e método da pesquisa,
convidando os psicólogos a participarem, respondendo ao questionário, encaminhado por email, junto ao termo de consentimento livre e esclarecido. Trata-se de instrumento simples e
rápido, constituído das seguintes perguntas – a maior parte de múltipla escolha, embora
sempre com espaço para expressões pessoais: sexo, idade; formação básica (ano de
conclusão e instituição) e de pós-graduação (curso, ano de conclusão e instituição); cargo,
função e tempo de trabalho na secretaria de educação; público alvo (alunos, professores, pais
de alunos, outro), modalidades de atuação (avaliação psicológica, atendimento clínico,
formação de professores, assessoria às escolas, outro); e filiação teórica.

A tabulação dos dados fornecidos pelos questionários envolveu tratamento
estatístico e gráfico do conteúdo, por meio de categorias de análise baseadas no
questionário. Tal análise tornou possível a construção de um mapa da atuação do
psicólogo na rede pública baiana de ensino, apresentado a seguir.

4 RESULTADOS
Dos 417 municípios baianos, foi possível contatar 372, o que representa 89,2%
do estado. Não participaram desse levantamento inicial, portanto, 45 municípios
(10,8%). Assim, um número significativo de municípios foi contemplado, garantindo,
com isso, maior fidedignidade dos dados.
No caso do Estado, não há psicólogos vinculados à secretaria de educação.
Dentre os 372 municípios contatados, uma pequena minoria informou ter psicólogos
em sua equipe de funcionários da Secretaria de Educação: apenas 32 (8,6% do total
de municípios contatados). Ou seja, 91,4%, a gigantesca maioria dos municípios, não
tem psicólogos na Secretaria de Educação.
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Em relação aos municípios que não possuem psicólogos na Educação, os
encaminhamentos adotados no caso de haver a necessidade desse profissional
envolvem, sobretudo: Centros de Referência em Assistência Social – CRAS (163
municípios); Posto ou Secretaria de Saúde (69 municípios); Conselho Tutelar (16
municípios); Centros de Atenção Psicossocial – CAPS (13 municípios) ou prefeitura (10
municípios).

Outros

22

municípios

afirmaram

encaminhar

os

alunos

para

psicopedagogos. Outras respostas presentes, embora em menor número, foram:
psicólogos particulares ou de municípios vizinhos; educação especial; professores da
rede formados em psicologia ou o psicólogo de Recursos Humanos da prefeitura. No
entanto, 31 municípios não souberam responder à pergunta; somam-se a esses, cinco
municípios que afirmaram não precisar de psicólogos e 20 que disseram não realizar
nenhum encaminhamento. Por fim, 20 municípios pretendiam contratar psicólogos para
a Educação6.
Dos 32 municípios com psicólogos atuando na Secretaria de Educação, a
maioria possui apenas um profissional. Um dos municípios tinha sete psicólogos;
outros quatro tinham dois psicólogos; além disso, um único psicólogo atuava em dois
municípios distintos. Assim, localizamos 41 psicólogos atuando em 32 municípios.
Dentre os municípios com psicólogos, 21 participaram da pesquisa, o que
representa 65,6% do total. Dos 41 psicólogos contatados, 28 responderam ao
questionário, o que representa 68,3% do total. Tais números são considerados
expressivos, garantindo, pois, fidedignidade do mapeamento do trabalho de psicólogos
na educação pública baiana.

4.1 PERFIL DOS PSICÓLOGOS QUE PARTICIPARAM DA PESQUISA
O perfil do profissional psicólogo que atua na rede pública baiana de educação
foi traçado por meio da organização dos dados obtidos nos questionários conforme as
seguintes categorias: idade, sexo, cargo ocupado, tempo no cargo, função exercida,
formação básica (tempo e instituição) e de pós-graduação (tempo de formação, tipo de
curso e instituição). Tais dados são apresentados a seguir.

6

Vale ressaltar que alguns municípios realizam mais de um encaminhamento (por exemplo, para o
CRAS e para o Conselho Tutelar).
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As idades dos 28 psicólogos participantes da pesquisa variam entre 25 e 54
anos. Do total de participantes, 26 eram do sexo feminino, o que representa 92,9%.
Sobre o cargo que ocupam na Secretaria de Educação, 23 participantes
afirmaram ser o de psicólogo (82%), dois disseram psicólogo escolar (7,2%), havendo,
ainda, um cargo de coordenação (3,6%) e um de professor (3,6%), sendo que um
psicólogo não respondeu a pergunta (3,6%). Independentemente do cargo, 21
psicólogos anunciaram exercer a função de psicólogo (75%); quatro a função de
psicólogos escolares (14,3%); e três (10,7%) se referiram a outras funções, quais
sejam: atendimento à família; psicoterapeuta; e coordenação de educação especial.
Quanto ao tempo de atuação na Secretaria de Educação, oito psicólogos
trabalham há menos de um ano (28,6%); 13 trabalham entre um e três anos (46,4%);
cinco trabalham entre três e seis anos (17,9%); e dois trabalham entre seis e nove anos
(7,1%), não havendo profissionais há mais de nove anos na Secretaria.
Com relação ao tempo de formação em psicologia, constatou-se que metade
dos psicólogos participantes da pesquisa tinha até três anos de formação. Destes, 13
profissionais (46,4%) estavam formados entre um e três anos, e um há menos de um
ano (3,6%). Além disso, três psicólogos estavam formados entre três e seis anos
(10,7%), dois estavam formados entre seis e nove anos (7,1%); e oito psicólogos
estavam formados há mais de nove anos (28,6%).
No que tange à instituição formadora, 20 psicólogos fizeram a formação em
psicologia em instituições particulares de ensino, o que representa 71,4% do total de
questionários respondidos. Outros seis psicólogos estudaram em instituições federais
(21,4%) e dois, em instituições estaduais (7,2%).
Vale destacar que todos os psicólogos participantes da pesquisa declararam ter
realizado algum curso após concluir a graduação, sendo que apenas um não
respondeu a esta pergunta (3,6%). A distribuição dos psicólogos nos cursos foi a
seguinte: 22 fizeram especialização ou aprimoramento (78,6%); quatro fizeram
atualização ou outros cursos (14,2%); e um estava no mestrado (3,6%).
No que se refere à área de tais cursos, a pesquisa organizou-as em quatro
categorias: Educação, Clínica, a categoria híbrida Educação e Clínica (na qual foram
reunidos cursos que abarcam o tema educação aliado a abordagens clínicas) e a
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categoria Outros (cursos em Recursos Humanos, Grafologia; Gestão de Pessoas e
Marketing, entre outros). Análise dos dados indica que seis profissionais realizaram
cursos que transitam entre a clínica e a educação (21,4%), cinco psicólogos fizeram
cursos na área clínica (17,9%); três fizeram cursos na área de educação (10,7%), e dez
(35,7%) fizeram outros cursos. Quatro psicólogos não responderam à pergunta.

4.2 PERFIL DA ATUAÇÃO DOS PSICÓLOGOS QUE PARTICIPARAM DA PESQUISA
Para o mapeamento da atuação dos psicólogos na rede pública de ensino, foram
consideradas as seguintes categorias analíticas: níveis de ensino em que atuam,
público-alvo do trabalho, modalidades de atuação e filiação teórica.
Com relação aos níveis de ensino, destaca-se que 10 psicólogos (35,7%)
trabalham no ensino médio e educação de jovens e adultos, cinco declararam atuar na
educação especial ou educação inclusiva (17,9%), cinco trabalham simultaneamente
na educação infantil e no ensino fundamental (17,9%), quatro trabalham apenas no
ensino fundamental (14,3%) e um atua apenas na educação infantil (3,6%). Três
psicólogos não responderam a pergunta (10,7%).
Quanto ao público-alvo, as práticas dos psicólogos se dividem da seguinte
maneira: 12 atuam junto a professores, pais, alunos e funcionários da escola (42,9%).
Outros 10 trabalham com pais, alunos e professores (35,7%). Seis psicólogos atuam
focalizando somente os alunos e suas famílias (21,4%). Nenhum psicólogo afirmou
focalizar apenas professores e funcionários da escola.
No que tange às modalidades de atuação, os dados foram assim distribuídos: 18
psicólogos realizam avaliação psicológica dos alunos, associada a outras práticas
(64,3%), sendo que dois realizam apenas avaliação psicológica (7,1%); 18 psicólogos
realizam atendimento clínico à criança (64,3%). Houve 11 psicólogos que assinalaram
trabalhar com formação de professores (39,3%); e 11 que realizam assessoria às
escolas (39,3%). Dentre os psicólogos que se referiram às atividades acima, 11
afirmaram também desenvolver outros trabalhos (39,3%), aos quais se somam quatro
psicólogos que só realizam outras atividades (14,3%). Ao especificá-las, eles citaram:
acolhimento de alunos e famílias; encaminhamento de alunos para psicoterapia em
outro órgão; oficinas de reflexões com alunos; grupos de pais; visitas às famílias de
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alunos; orientação comportamental; atendimento de crianças do conselho tutelar;
trabalho comunitário; mediação de conflitos; grupos de reflexão com funcionários;
participação em projetos desenvolvidos pela escola; intervenção no processo de
inclusão; palestras nas escolas; e observações em sala de aula.
Tais modalidades de atuação foram organizadas em duas concepções de
trabalho: a clínica e a institucional, havendo a possibilidade de a atuação ser um
híbrido entre ambas. Tendo em vista tal categorização, é possível afirmar que 14
psicólogos participantes da pesquisa têm um perfil de prática clínica e institucional
(50%); 11 psicólogos têm uma prática exclusivamente clínica (39,3%), e três realizam
um trabalho estritamente institucional (10,7%).
No que se refere aos autores de base para a atuação, apenas um psicólogo não
respondeu à pergunta, havendo outro profissional que afirmou não saber. Nos outros
questionários, figuram diversos autores e correntes teóricas, além de sites na internet,
com predominância dos seguintes e abordagens: Piaget, Vygotsky, Wallon, teoria
sistêmica e psicanálise. Todos os autores e correntes teóricas citados foram
categorizados, a partir de suas contribuições para a educação, em três grupos:
educação; clínica; e o híbrido clínica e educação. Assim, revela-se que 12 psicólogos
possuem um referencial teórico de educação e clínica (42,8%); oito apoiam-se em
autores da educação (28,6%); e sete em autores clínicos (25%).

5 DISCUSSÃO
A partir dos dados apresentados acima, é possível construir uma análise da
atuação do psicólogo na rede pública de ensino na Bahia. Inicialmente, salta aos olhos
que se trata de uma área ainda não consolidada, sendo pouquíssimos os municípios a
terem esse profissional no quadro da secretaria de educação.
Isso não significa que não haja a necessidade do psicólogo escolar e
educacional na Bahia, mas que tal demanda está sendo encaminhada a outros setores
já consolidados de atuação do psicólogo. Esse é o caso dos Centros de Referência em
Assistência Social (CRAS), para onde um número representativo de alunos que
enfrentam dificuldade no processo de escolarização está sendo encaminhado. De fato,
o lugar do psicólogo está garantido no campo da Assistência Social, cujas políticas
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públicas, mesmo envoltas de contradições que demandam debate profundo,
avançaram significativamente nos últimos anos (BRASIL, 2004). Assim, desvela-se a
importância de ampliar o presente estudo, agora visando compreender as concepções
e práticas de psicólogos dos CRAS diante das demandas escolares.
No caso dos psicólogos localizados na rede pública de ensino, destaca-se que
eles haviam sido contratados, predominantemente, há até três anos (75%), não
havendo nenhum profissional há mais de nove anos. Tal fato parece indicar que a
inclusão desse profissional no campo da educação pública é recente na Bahia. Assim,
cabe fortalecer esse campo de atuação, processo que, vale destacar, já tramita no
Senado Federal, por meio do projeto de lei PLC 60/2007, que dispõe sobre a prestação
de serviços de psicologia e assistência social na rede pública de educação básica
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PSICOLOGIA ESCOLAR E EDUCACIONAL, 2011).
Uma primeira análise do perfil profissional indica a presença maciça de
mulheres, aspecto que confirma uma tendência ainda hegemônica no país: a psicologia
permanece como profissão prioritariamente feminina (BASTOS; GONDIM, 2010). Outro
aspecto convergente com a pesquisa de Bastos e Gondim é que são profissionais
ainda jovens, com uma média de 35 anos de idade.
No entanto, ao analisar o tempo de formação, diferentemente da pesquisa de
Bastos e Gondim, deparamos com um profissional recém-formado, já que metade dos
participantes da pesquisa tinha concluído a graduação em até três anos. Também é
marcante nesse perfil o fato de que tal formação foi realizada, sobretudo, em
instituições privadas (aspecto este convergente à pesquisa de Bastos e Gondim).
Ora, considerando que tais profissionais são recém-contratados e também
recém-formados, bem como considerando o recente movimento de construção da
psicologia escolar e educacional em uma perspectiva crítica no Brasil, qual é o perfil de
atuação dos psicólogos que participaram da pesquisa?
Atuando predominantemente no ensino médio e na educação de jovens e
adultos, também é marcante a presença de psicólogos no ensino infantil e fundamental,
seja simultaneamente, seja apenas em um desses níveis de ensino. Se por um lado tal
situação parece ter correlação com as políticas públicas de enfrentamento à realidade
de analfabetismo no país, bem como dos índices de fracasso escolar sinalizados no
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início do artigo, ela indica, por outro lado, que a participação dos psicólogos nas
políticas de inclusão é bastante tímida, aspecto a ser superado, já que a psicologia em
muito tem contribuído com esse debate (CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA,
2005).
Independente do nível de ensino em que atua, todos os questionários
mencionam os alunos e seus familiares como público-alvo, aos quais alguns psicólogos
somam professores e funcionários. Tal característica, quando analisada em conjunto
com as modalidades de atuação profissional, bem como os cursos de pós-graduação
realizados, além dos autores que referenciam o trabalho, reforça a percepção de que
predomina o modelo clínico tanto nas concepções quanto nas práticas dos psicólogos
participantes da pesquisa.
Uma possível compreensão do fenômeno acima descrito pode ser a de que os
psicólogos que atuam na educação pública na Bahia não necessariamente
“escolheram” essa área profissional por um efetivo interesse, mas que as
oportunidades oferecidas pelo mercado de trabalho acabaram conduzindo-os para o
campo educativo. Assim, eles chegam à educação, embora sem formação específica
na área, e atuam no modelo clínico, real campo de interesse desse profissional.
No entanto, os debates no campo da psicologia escolar e educacional há
aproximadamente 30 anos destacam a importância de se incluir a instituição educativa
no foco de análise e intervenção do psicólogo, assim superando as práticas clínicas,
que tendem a sedimentar um olhar patologizante e psicologizante sobre o processo
educativo, pouco contribuindo para a superação de seus entraves.
Visando analisar detidamente a atuação dos psicólogos na rede pública de
ensino, a pesquisa organizou-a em três categorias: na categoria crítica, foram incluídas
as concepções e práticas que focalizam a relação ensino-aprendizagem; na categoria
não crítica, as concepções e práticas individualizantes e de adaptação do aluno à
escola; e na categoria crítica e não crítica, as concepções e práticas que ora
consideram as complexas relações estabelecidas na escola, ora focalizam aspectos
individuais do aluno. Análise das respostas dos questionários indica que 17 psicólogos
desenvolvem práticas não críticas (60,7%); 8 psicólogos transitam entre práticas
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críticas e não críticas (28,6%), e apenas três profissionais foram considerados críticos
no seu modo teórico-prático de atuação (10,7%).
Vale destacar que tal categorização não pretende servir como critério
diagnóstico dos psicólogos, o que seria uma contradição da pesquisa, ao individualizar
o olhar acerca de suas práticas e concepções. Pretendemos, outrossim, contribuir para
a reflexão crítica em torno da formação a que esses profissionais tiveram acesso, ou
seja, vislumbrar se comparecem perspectivas críticas de atuação não como decisão
individual, mas a partir do acesso à formação teórica e prática que dê sustentação a tal
forma de atuação.
Nesse aspecto, destaca-se outra possível pesquisa a se desdobrar do presente
estudo, qual seja: conhecer a formação em psicologia escolar e educacional oferecida
nos cursos de psicologia na Bahia, a fim de analisar se tal formação está
acompanhando o intenso debate em nível nacional, podendo, então, instrumentalizar o
estudante de psicologia a atuar no campo da educação a partir de uma concepção
crítica do processo de escolarização e do papel na psicologia na consolidação da
educação pública de qualidade e socialmente referenciada.

6 CONCLUSÕES
A partir da análise dos dados coletados nos questionários, é possível concluir
que a imensa maioria dos psicólogos que trabalham na rede pública de ensino tem
atuado em uma perspectiva não crítica em relação ao processo educativo,
desenvolvendo uma prática referenciada em autores que pouco conhecem a realidade
educacional, sobretudo a brasileira e baiana; ou afirmando basear-se em autores
críticos, mas realizando uma prática ainda tradicional.
A precariedade deste perfil de atuação se agrava quando reconhecemos que a
área de psicologia escolar e educacional em uma perspectiva crítica está em franca
produção e difusão de conhecimento no Brasil. E ainda mais quando se reconhece que
a gigantesca maioria dos profissionais foi formada recentemente, o que pode indicar
que a formação em psicologia escolar e educacional oferecida atualmente não está
atualizada em relação a tal produção científica e prática.
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Na contramão do julgamento dos profissionais por suas concepções e práticas,
destacamos que a maior parte dos psicólogos disponibilizou-se a participar
voluntariamente da pesquisa, respondendo ao questionário, o que parece indicar o
compromisso que tais profissionais têm com sua atuação no campo educativo.
No entanto, para que possam operar com a nova forma de atuação que se
costura há aproximadamente 30 anos no Brasil, é necessário repensar a formação em
psicologia. Nas palavras de Patto (2005), é necessário “ultrapassar o senso comum
que impregna a maior das teorias psicológicas”, e “pensar seu próprio pensamento, a
historicidade da Psicologia”. Ora, “as teorias são construções culturais que só podem
ser entendidas se pensadas no interior da história econômica, social e política de um
país” (p. 101). De fato, muito já se acumulou em termos de proposições acerca da
formação em psicologia escolar e educacional em uma perspectiva crítica. destacamse, nesse aspecto, os trabalhos de Machado (2000) e Souza (2007), Meira e Antunes
(2003a, 2003b).
Assim, a pesquisa conclui ser fundamental fortalecer a formação crítica em
psicologia escolar e educacional, tanto nos cursos de graduação, como de pósgraduação, garantindo, com isso, que não apenas os psicólogos que já atuam na rede,
mas aqueles que serão contratados a partir da possível aprovação do PCL 60/2007
possam efetivamente atuar na perspectiva de contribuir com a melhoria da qualidade
do ensino oferecido a alunos e das condições de trabalho docente, ou seja, que
possam participar ativamente da superação da exclusão escolar na Bahia.
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