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Resumo 
   
Esse artigo se propõe a apresentar informações sobre o papel do Psicólogo na Educação. 
Aborda, de forma sucinta, o processo sócio-histórico relacionado com a incorporação desse 
profissional nos espaços educacionais, os possíveis papéis que por ele podem ser 
desempenhados, visando-se melhorar as ações relacionadas com o processo de ensino-
aprendizagem. E, por fim, os fatores limitantes e facilitadores de sua atuação no contexto 
educacional.  
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Abstract 
  
This article intends to present information on the paper of the Psychologist in the Education. It 
approaches, in an objective way, the social-historic process related with the incorporation of 
this professional in the educational spaces, the possible roles that by him can be played, 
aiming at itself to improve the actions related with the process of teach-learning. And, finnaly, 
showing the limits and the easinesses factors of its performance in the educational context.  
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Introdução 
 
Pensar na incorporação de um Psicólogo para atuar numa equipe escolar ainda é fator gerador 
de dúvidas e questionamentos conflituosos. Quais seriam suas funções? Gerariam resultados 
positivos no processo de ensino-aprendizagem? 
 
Ainda não se dispõe de uma visão clara, na maioria dos cenários educacionais, a respeito do 
papel e da importância do Psicólogo nos contextos educacionais. (Ageno, 1994) Apesar de 
poucos estudos terem sido realizados abordando a questão, esses atestam a contribuição 
positiva que o Psicólogo pode oferecer ao processo de ensino-aprendizagem. Dessa forma, a 
divulgação de novas informações sobre a questão se faz necessário e oportuno.  
 
Esse artigo pretende oferecer aos leitores, de forma sucinta, informações esclarecedoras sobre 
o processo sócio-histórico de incorporação do Psicólogo na Educação, quais os fatores 
limitantes e favorecedores de sua atuação nos cenários educacionais e quais seriam os papéis 
possíveis de serem desempenhados por esse profissional na Educação.  
 
Desenvolvimento 
 
Os estudos que investigaram os papéis e contribuições possíveis de serem oferecidos pelos 
Psicólogos na Educação, atestam que ele é capaz de desenvolver ações que possibilitam 
avanços operacionais e resultados mais significativos no desenvolvimento do processo de 
ensino-aprendizagem.  
 
A questão do papel do Psicólogo na Educação vem se apresentando, então, progressivamente, 
como um tema amplo, necessário e importante campo de discussões e reflexões relacionadas 
com os contextos educacionais. Para tal, faz-se necessário, inicialmente, compreender o 
processo histórico-social da emergência da figura do Psicólogo na Educação.   
Numa retrospectiva histórica da atuação escolar do Psicólogo, observamos o seu ingresso 
através dos denominados gabinetes psicopedagógicos, os quais solicitavam seu auxilio para 
identificar os alunos com déficits de aprendizagem e dificuldades de adaptação as normas 
escolares (“alunos problemas"). (Andreazzi, 1992) 
 
Então, durante muito tempo, prevalecera nos cenários educacionais a idéia de que a prática do 
Psicólogo Educacional, mediante aplicação de testes psicométricos projetivos e entrevistas aos 
alunos, seria importante para se identificar os alunos aptos e os não aptos para a 



aprendizagem. O seu trabalho também englobava o aconselhamento dos pais e professores 
com fins de encaminhamento desses alunos para a terapia especializada. Caracterizava-se, 
portanto, uma proposta de trabalho excludente. 
 
Os testes parecem ter dado lugar à lei do diagnóstico ou laudo: um papel que não explica ao 
leigo os motivos que levam determinado aluno ao tão famoso "fracasso escolar". Além disso, 
conforme relata Souza (1997): 
 
(...) a maioria dos psicólogos que emitem laudos psicológicos a respeito das crianças com 
dificuldades escolares desconhecem a força desse instrumento no meio escolar. A avaliação de 
um profissional de psicologia sela destinos. (p.26) 
 
Utilizando-se de testes ou laudos, sem ética alguma, retirando o aluno da sala para readaptá-
lo, para corrigi-lo, todo o fracasso era colocado nos ombros do aluno, que isolado na sua 
deficiência deveria alcançar sucesso por vontade própria.  
O texto de Soar Filho (1998) apresenta uma reflexão importante acerca de como a ciência 
moderna e suas categorias universais encontram-se atualmente em xeque. Segundo o autor: 
 
(...) não só elas (as categorias) estão sob suspeita, mas o modelo de ciência como um todo, o 
qual aponta para o ideal da racionalidade, objetividade e neutralidade do conhecimento, e cujo 
método baseia-se na decomposição dos fenômenos em relações simples de causalidade, na 
elaboração das leis gerais, na verificação empírica e na replicabilidade dos resultados. (p. 86) 
 
Neste momento, ainda se percebe uma importante dificuldade por parte de muitas instituições 
educacionais em questionar e refletir sobre a forma como o processo de ensino-aprendizagem 
acontece em seus espaços. Muitas ainda depositam no aluno a responsabilidade do não 
sucesso da formação educacional. O aluno, o real depositário da problemática evidenciada pela 
escola, nessas circunstâncias, costuma ser encaminhado ao Psicólogo Educacional.  
 
Considerando que o processo educacional acontece dinamicamente num universo que engloba 
aspectos sócio-culturais específicos, propostas didático-pedagógicas específicas e profissionais 
com formações, percepções e formas de atuar singulares, o Psicólogo Educacional tende a se 
deparar com limitações operacionais importantes que não raramente o impossibilita de 
desenvolver um trabalho diferente do exposto. 
 
Em aspectos mais específicos, atualmente, o Psicólogo no contexto educacional pode atuar: na 
orientação de pais em situações em que houver necessidade de acompanhamento e 
encaminhamento do aluno para outros profissionais, como o Psicólogo Clínico, etc.; orientação, 
capacitação e treinamento de professores sobre como trabalhar em sala de aula levando em 
consideração aspectos educacionais implementando a metodologia de ensino que favoreça a 
aprendizagem e o desenvolvimento intelectual, social e emocional do aluno; desenvolver 
orientação vocacional e profissional aplicando sondagem de aptidões a fim de contribuir com a 
melhor adaptação do aluno no mercado de trabalho e sua conseqüente auto-realização; 
coordenar grupo operativo com família e equipe de profissionais da Escola; executar oficinas 
pedagógicas em sala de aula, elaboradas e realizadas em conjunto com professores de acordo 
com a demanda de cada sala de aula; trabalhar questões da adaptação dos alunos; auxiliar na 
construção e execução de projetos de ordem multidisciplinar realizados na Escola; realizar 
tarefas de ordem institucional como recrutamento e seleção de pessoal, elaboração de planos 
de cargos e salários, avaliação de desempenho, entre outros; atuar como facilitador das 
relações interpessoais da equipe escolar. 
 
Tomando como principio norteador a teoria Psicanalítica teremos que as ferramentas de estudo 
e trabalho do Psicólogo direcionam para o desvendar e compreender as formações do 
inconsciente, o sujeito dividido e desejante, suas relações com o Outro e Significante, com a 
diferença sexual e o mito do objeto perdido. Considerando estes fatores dentro da instituição 
educacional "o Psicólogo deve se dispor a executar sempre uma outra coisa, diferente daquela 
que se diz e que por sinal, os sujeitos dizem sem querer nas figuras e nas fraturas do 
discurso" (...) (Ageno, 1994; p.552) “O objeto de operação psicológica no campo da Educação, 
tem a ver com o mal-estar do sujeitos que nele operam". (Ageno, 1994; p.555) 



 
Para que a atuação do Psicólogo no contexto educacional torne-se válida, é importante que ele 
realize, previamente, uma observação crítico-analítica-descritiva não participante do contexto 
sócio-cultural no qual a escola e seus atores estejam inseridos, ou melhor dizendo: do 
contexto bio-psico-social onde acontece o processo de ensino-aprendizagem. Realizando-se 
essa análise, poder-se-á identificar, mais claramente, os fatores que influenciam direta e 
indiretamente sobre as formas de se pensar e agir no contexto educacional, individualmente e 
coletivamente. E, desta forma, melhor compreender o porquê as coisas acontecem sob 
determinadas configurações, quais são os problemas e facilidades operacionais contextuais, e 
qual seria a melhor estratégia para se intervir construtivamente no respectivo contexto 
educacional.  
 
Não seria prudente deixar de considerar nas análises iniciais, as influências políticas sobre os 
diferentes cenários educacionais. Vale destacar, o papel das ideologias governamentais 
(políticas educacionais, políticas econômicas, comunicação social, etc.) na determinação, ao 
longo do percurso sócio-histórico, da construção social dos valores e regras sociais 
consideradas padrões socialmente aceitos. E que tendem a reproduzir as relações de poder e a 
alienação social.  
 
Muitos transtornos da saúde mental percebidos, não somente nos contextos educacionais, 
parecem derivar dos conflitos existenciais, da perda de significado/sentido que ganha a vida, 
quando se percebe e compreende mais profundamente as contradições ideológicas e as razões 
da existência da imensa gama de desajustes sociais nos diferentes espaços sociais. 
Questionamentos complexos emergem na consciência das pessoas e não encontram respostas 
adequadas, gerando emoções potencialmente desestabilizadoras.  
 
Sendo assim, para que o Psicólogo Educacional possa atuar construtivamente nos contextos 
educacionais, faz-se necessário refletir e debater sobre o papel da escola no contexto social na 
qual está inserida: que valores e normas são adotadas como referenciais, quais são suas 
propostas didático-pedagógicas, seus objetivos finais, quem são os atores que atuam em seus 
espaços, que estruturas de personalidade possuem, qual o sentido que conferem ao processo 
educacional, etc.  
 
O Psicólogo pode atuar nestes espaços sociais como um agente estimulador/propiciador de 
reflexões conjuntas sobre os diferentes aspectos teóricos/práticos relacionados com o processo 
educacional, com a construção/desconstrução/construção dos saberes, visando sempre 
alcançar/gerar melhorias no processo de ensino-aprendizagem, no bem-estar das pessoas 
inseridas nesses cenários.   
 
Partindo de observações crítico-analíticas-descritivas não participante prévias, o Psicólogo 
adquire subsídios teóricos e práticos que o permite conhecer e compreender, sobretudo, os 
aspectos subjetivos ocultos que caracterizam os diferentes atores envolvidos com o ambiente 
educacional. Possibilitando-o intervir, construtivamente, sobre os diferentes aspectos do 
processo educacional. Agindo baseado em técnicas específicas e muita sutileza (bom-senso). 
Segundo Ageno (1994), ao Psicólogo na Educação cabe procurar os sentidos ocultos dos 
discursos explícitos e implícitos dos educadores, e da escola, que demarcam as práticas 
educacionais; procurando dar sentido à subjetividade e a complexidade das relações humanas 
que acontecem nesses cenários.  
 
Os contextos escolares configuram um conjunto de práticas e comportamentos humanos 
heterogêneos, intercambiáveis, complementares e não raramente: conflituosos. Também 
podem ser heterogêneos os objetivos finais das instituições escolares. Todos esses aspectos 
favorecem aos desencontros de idéias e conflitos intra e interpessoais.  
 
Apesar desses aspectos, considerando-se a realidade social contemporânea, todos os 
desequilíbrios e injustiças observadas nos diferentes espaços sociais, o desenvolvimento de um 
dinâmico processo de formação de agentes capazes de intervir e transformar, 
verdadeiramente, realidades sociais indesejadas/desajustadas em ambientes mais adequados 
para a existência humana parece vir se apresentando como uma demanda social fundamental, 



um objetivo maior para as práticas educacionais. E o Psicólogo certamente tem contribuições 
importantes a dar para o desenvolvimento desses processos.  
 
Para interagir eficazmente nesse complexo contexto, o Psicólogo não deve, porém, pretender 
ser o "salvador da pátria".  Mas, sim alguém que venha agregar valores e atuar como um 
agente fomentador de processos reflexivos sobre como acontece, e para quê acontece, a 
construção/reconstrução do saber-fazer-saber no contexto educacional, gerador de dúvidas, 
reflexões e debates éticos conjuntos sobre o que representa, qual o sentido e o significado, 
individual e coletivo, do processo ensino-aprendizagem naquele local.  
 
Através de uma abordagem sócio-cultural crítica, Andreazzi (1992) coloca que a descoberta e 
valorização do profissional Psicólogo na instituição educacional é muito mais difícil do que 
aparenta. Trata-se da incorporação de um novo profissional na equipe educacional, com 
percepções sociais e habilidades profissionais distintas, para um caminhar conjunto num 
espaço onde não estão isentas as disputas de poder, que se manifestam no cotidiano das 
ações educacionais. O trabalho a ser desenvolvido pelo Psicólogo poderá revelar nuances 
ocultas não condizentes com os ideais educacionais.  
 
Dessa forma, o Psicólogo poderá ser percebido como uma “persona non grata”,  podendo  ser 
"boicotado" em suas atuações. Num primeiro momento, certamente a equipe escolar não se 
sentirá segura e a vontade para participar das dinâmicas de trabalho propostas pelo Psicólogo, 
visando explorar a realidade e conhecer/compreender qual o sentido/significado que as 
pessoas atribuem as suas ações naquele espaço de trabalho, confrontando-se os dados 
advindos dessas observações com a qualidade dos percursos trilhados e resultados alcançados 
pela instituição.  
 
Por fim, a função primordial do Psicólogo na Educação talvez possa ser resumida na idéia de 
um profissional dotado de habilidades especiais para o estudo dos processos mentais e 
comportamentos humanos capaz, portanto, de operar eficazmente a facilitação das relações 
humanas, visando a melhor produção do saber segundo as demandas sócio-culturais 
contextuais.  
 
Sabe-se que ampliar o campo de visão e compreensão detalhada dos diferentes processos que 
ocorrem num determinado contexto sócio-cultural, quando se está inserido nele, não é tarefa 
fácil. Essa, então, talvez possa ser a maior contribuição do Psicólogo Educacional, enquanto 
um agente dotado de habilidades especiais: favorecer aos diferentes atores inseridos nos 
contextos educacionais um olhar mais abrangente e, portanto, uma compreensão mais 
detalhada acerca dos diferentes aspectos que configuram e caracterizam as diferentes etapas 
que acontecem nos diferentes momentos dos processos educacionais, nos diferentes contextos 
sócio-culturais, em diferentes épocas. E assim, sinalizar para a 
construção/desconstrução/construção conjunta de propostas singulares e importantes, ainda 
não percebidas pelos atores institucionais, para que o processo de ensino-aprendizagem, o 
saber-fazer-saber aconteça mais eficazmente no sentido de formar indivíduos mais atuantes 
socialmente: construtores de cenários sociais mais justos e felizes.  
 
Conclusão 
  
A incorporação do Psicólogo na Educação representa uma estratégia educacional importante, 
capaz de prover verdadeiramente melhorias no processo de ensino-prendizagem. Suas 
contribuições são amplas. Porém, em decorrência dos aspectos sócio-culturais historicamente 
construídos ao longo do tempo, ainda prevalece uma percepção equivocada acerca dos papéis 
possíveis de serem desempenhados pelo Psicólogo na Educação. Embora não esgote o 
assunto, esse artigo contribui singularmente com informações esclarecedoras sobre a questão.  
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