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RESUMO
O presente estudo objetivou retratar o relato de experiência do estágio de intervenção com Grupos na prática
realizada em uma escola da rede pública estadual do município de Cascavel/PR. Objetivou ainda apresentar o
Projeto de intervenção realizado pela acadêmica de Psicologia, a qual através de rodas de conversas, dinâmicas e
reflexões, buscou transmitir o conhecimento sobre a atuação na área de Psicologia Escolar no Brasil.
Apresentando assim, o papel do psicólogo escolar dentro de uma instituição de ensino e as dificuldades que
encontram junto a instituição. Com base nisso, no primeiro momento, para elaboração e aplicação de projetos,
juntamente com a intervenção realizada no segundo semestre de 2019, foram realizados encontros em grupos, os
quais aconteceram todas as quintas-feiras no salão nobre da escola. Os encontros contemplaram os estudantes do
ensino médio e cursos profissionalizantes, matriculados no colégio de atuação, sendo esses de ambos os sexos e
com ampla diversidade sociocultural. Os cronogramas de atendimentos das turmas eram realizados pelas
estagiárias de psicologia escolar antecipadamente e de forma organizada, para que as turmas não tivessem
prejuízos em relação às aulas e conteúdos ministradas no dia do encontro, sendo tudo comunicado à equipe
pedagógica para aprovação do cronograma. Os temas abordados partiram das demandas dos alunos, sendo
alguns deles: depressão, ansiedade, maturidade emocional, escolha da carreira profissional, pressão externa,
entre outros. Através das dinâmicas e encontros reflexivos, dependendo da demanda a ser trabalhada,
objetivou-se proporcionar aos alunos maior conhecimento de si e autocontrole de suas emoções, reconhecendo
que é necessário a busca por ajuda de um profissional da psicologia, quando necessário, bem como o
amadurecimento emocional. Os jovens são assistidos por estagiários do curso de Psicologia, os quais realizam
um trabalho dinâmico e prático, buscando assim, levar os adolescentes a compreender a dinâmica escolar e a ter
maior desempenho e amadurecimento emocional, diminuindo assim conflitos entre alunos, professores e
facilitando o desempenho escolar. 
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INTRODUÇÃO

 A introdução da Psicologia nas escolas foi caracterizada por objetivos

intensamente adaptacionistas, nos quais a ideia que prevalecia era a da

necessidade de corrigir e adaptar, à escola, o aluno que apresentasse alguma

limitação em sua aprendizagem. Considera-se que foi nessa condição de correções

e ajustamentos que surgiu a imagem do psicólogo escolar ou psicólogo educacional,

a fim de resolver necessidades que surgiam no ambiente escolar. Sendo assim, um

levantamento histórico acerca do desempenho do psicólogo escolar confirma que a

psicologia, enquanto instrumento aplicado às práticas educacionais, se origina

justamente no final do século XIX, com o esforço de educadores e cientistas do

comportamento em classificarem crianças que apresentam dificuldades escolares e

recomendarem às mesmas, métodos especiais de educação, com o intuito de

ajustá-las aos padrões de normalidade definidos pela sociedade. Assim, com o

passar do tempo, a psicologia e a educação trouxeram para o contexto educacional

um novo profissional com um novo olhar: o psicólogo escolar.  (MARINHO, 2010).

Segundo Souza (2010),uma das tarefas mais difíceis nessa fase foi

esclarecer o papel do profissional da psicologia e organizá-lo no seu âmbito de

atuação, apesar de ser necessário, uma vez que existem compreensões divergentes

a respeito da Psicologia Escolar.

Para Martínez (2009), a psicologia escolar é a própria expressão da psicologia

em sua dupla condição de produção científica e de trabalho profissional, ao que se

refere ao contexto escolar. Diante disso, a Psicologia Escolar confia à Psicologia na

escola todas as suas capacidades e consequências no que diz respeito ao processo

da educação.

Dessa forma, considera-se que a Psicologia Escolar caracteriza-se como um

campo de elaboração de conhecimentos, de intervenção e de pesquisa que, entre

outros privilégios, assume um acordo teórico e prático com questões relacionadas à

escola, juntamente com seus processos, dinâmicas e resultados). O principal

objetivo deste campo é mediar os processos e aprendizados do desenvolvimento

humano, contribuindo para sua promoção. Sendo assim, a Psicologia Escolar é



conceituada como campo de prática profissional do psicólogo e ocasionalmente de

produção científica caracterizado pela utilização da Psicologia no contexto escolar.

(SANTROCK, 2010).

Segundo Cassins (2007), a Psicologia Escolar educacional tem por objetivo

entender os fenômenos psicológicos que permeiam o espaço escolar, utilizando-se

de instrumentos para apoiar o progresso acadêmico do aluno, visando suas

diferenças individuais, focando na promoção de saúde do contexto escolar,

trabalhando de forma preventiva, buscando um processo de transformação pessoal

e social, procurando entender quais as formas sobre as quais acontece a

aprendizagem humana.

Assim, quando ocorre a junção entre a psicologia e a educação, o papel de

todos os profissionais evidencia-se de forma muito importante e mostra a

necessidade de sua atuação. A psicologia educacional baseia-se nos

conhecimentos dos estágios de desenvolvimento humano, como estilo da

aprendizagem, aptidões e interesses individuais e a conscientização de papéis

sociais, sua finalidade e ter espaço para propiciar o desenvolvimento integral do ser

humano, com propostas palpáveis e eficazes de intervenções que tenham algum

resultado em impacto social (ARAÚJO, 2005).

Baseado nisso, o presente estudo discorrerá sobre o trabalho realizado no

Colégio Estadual Wilson Joffre pelas estagiárias do curso de Psicologia da Fag.

Apresentando desde a teoria do Psicólogo Escolar, juntamente com sua história,

formação, objetivos, finalidades, e políticas públicas. A partir disso, será apresentado

o levantamento das demandas, e os métodos usados para coletar os dados. Por

último, será apresentado o Projeto de intervenção focando principalmente nos

objetivos gerais e específicos do mesmo, e após isso, faremos a descrição e a

discussão dos resultados finais.

A rotina no contexto escolar é muito dinâmica e desafiadora, pois cada

adolescente traz consigo sua história e trajetória de vida, a qual, na maioria das

vezes é cheia de sofrimentos e silêncio. A busca pela identidade é o que norteia a

vida desses jovens e isso pode significar um dos maiores obstáculos a serem

enfrentados nessa transição da vida (FRANSCHINI, 2016).



O curso de Psicologia da Fag, através de estagiários, têm se integrado em

várias instituições, entre elas a instituição escolar, na qual é fundamental a

presença de profissionais da área da Psicologia. Os jovens são assistidos por

estagiários do curso de Psicologia que realizam um trabalho dinâmico e prático,

objetivando levá-los a compreender o processo escolar e a buscar um maior

desempenho em suas atividades escolares, bem como o amadurecimento

emocional, motivando diminuir os possíveis conflitos entre alunos, professores,

facilitando o sucesso escolar. Procurando uma reflexão sobre sua forma de agir,

levando-os a identificar aspectos a serem melhorados modificando reações e

planejando suas ações. 

          Na grande maioria, as dinâmicas realizadas pela acadêmica foram

planejadas para que processos de desenvolvimento ocorressem. Os temas

abordados através de dinâmicas e rodas de discussões propiciaram reflexões e

em muitos momentos, até mudanças de pensamentos.



MÉTODOS

No segundo semestre do ano de 2019, a supervisora de estágio em

Psicologia escolar entrou em contato com a direção do para que as estagiárias do

curso de Psicologia da Fag pudessem abrir campo na instituição, atendendo assim

estudantes do ensino médio e cursos profissionalizantes, abordando, através de

rodas de discussões e dinâmicas, temas sugeridos pelos próprios alunos. Com base

nisso, no primeiro momento, a acadêmica realizou aproximadamente um mês de

observação nas turmas que seriam contempladas com as palestras, observando e

coletando as demandas dos estudantes. Em seguida, para elaboração e aplicação

de projetos, juntamente com a intervenção realizada no segundo semestre de 2019,

foram realizados encontros em grupo, os quais aconteceram todas as quintas-feiras,

no período matutino, no salão nobre da escola. Os encontros contemplaram os

estudantes do ensino médio e cursos profissionalizantes, matriculados no colégio de

atuação da rede estadual do município de Cascavel, sendo esses de ambos os

sexos e com ampla diversidade sociocultural.

Para Cassins,(2007), a psicologia escolar em toda a sua prática, buscou

proporcionar aos indivíduos um desenvolvimento por completo através de propostas

de projetos, que visam reduzir o impacto social, desta maneira a suas finalidades

enquanto psicologia integrada em um âmbito escolar, objetiva utilizar-se de seus

conhecimentos enquanto ciência, analisando os fenômenos e processos educativos

que se desenvolvem tanto no comportamento aluno/professor, quanto em um

conjunto integrado das relações da instituição de ensino aprendizagem.

A psicologia Escolar Educacional, por meio de conhecimentos científicos de

sua prática, tem por base incluir o sujeito e buscar levá-lo à reflexão de seus atos

tanto dentro quanto fora da instituição, para que resulte em educadores que vejam a



sua prática como importante para o desenvolvimento de seus alunos, possibilitando

auxiliá-los em suas escolhas profissionais com mais assertividade e maturidade,

bem como em alunos capacitados a lidar com seus conflitos internos diários,

tornando-se assim, indivíduos que venham a contribuir positivamente para a

sociedade a qual está inserido  (PATTO, 1997).

Os cronogramas de atendimentos das turmas eram realizados pelas

estagiárias de psicologia escolar e de forma organizada, para que as turmas não

tivessem prejuízos em relação às aulas e conteúdos ministrados no dia do encontro.

As escalas eram enviadas à equipe pedagógica para aprovação do cronograma. Os

temas abordados partiram das demandas dos alunos, sendo alguns deles:

depressão, ansiedade, maturidade emocional, escolha da carreira profissional,

pressão externa, entre outros. Através das dinâmicas e encontros reflexivos,

dependendo da demanda a ser trabalhada, objetivou-se proporcionar aos alunos

maior conhecimento de si e autocontrole de suas emoções, reconhecendo que é

necessário a busca por ajuda de um profissional da psicologia, quando necessário,

bem como o amadurecimento emocional. Os jovens, durante o semestre foram

assistidos pelas estagiárias do curso de Psicologia, as quais realizam um trabalho

dinâmico e prático, buscando assim, levar os adolescentes a compreender a

dinâmica escolar e a ter maior desempenho e amadurecimento emocional,

diminuindo assim conflitos entre alunos, professores e facilitando o desempenho

escolar. 

As intervenções foram realizadas nas quintas-feiras no período da manhã, no

espaço escolar. O colégio dispunha de um auditório, o qual é chamado de Salão

Nobre. O ambiente é climatizado, composto de cadeiras suficientes para atender

cada turma, de acordo com o cronograma de horários/aula criado pela acadêmica e

aprovado pela coordenação.

O espaço era organizado pela estagiária, a qual chegava ao auditório

antecipadamente para testar sons, imagens, para receber cada turma de maneira

organizada para os encontros da psicologia. A acadêmica atendia o total de 19. O

roteiro de atendimento era preparado com antecedência e repassado à equipe



pedagógica para que os professores pudessem se organizar com os conteúdos

evitando assim alterações no cronograma.

Os estudantes foram observados pelas estagiárias não só durante os

encontros, mas no horário da entrada e intervalo. No primeiro encontro com cada

turma, as estagiárias se apresentaram, possibilitaram a apresentação de cada aluno,

ouviram sobre qual era o conhecimento que eles possuíam sobre a psicologia e

sobre qual o papel da Psicologia Escolar. O próximo passo foi apresentar os temas,

os quais foram sugeridos por eles e que seriam abordados nas próximas rodas de

conversas.

Os encontros ocorreram, na grande maioria, no salão nobre do colégio. 

Assim, diante de dinâmicas práticas e divertidas, o respeito e afeto foram

estabelecidos. Alguns estudantes criaram vínculos de confiança com a acadêmica e

a procurava no final dos encontros para falarem sobre diferentes assuntos,

confirmando assim as demandas a serem trabalhadas nos próximos encontros

como: ansiedade, emoções, autoconhecimento, autoestima, escolha da carreira

profissional, dentre outros.

O levantamento das demandas e dos encontros contribuíram no sentido de

elucidar e promover reflexões, tanto nos encontros com os adolescentes como no

crescimento da futura profissional da psicologia, uma vez cada encontro

apresentava desafios que a estimulava a buscar ainda mais conhecimento para

poder trabalhar as demandas dos adolescentes.

Todas as práticas desenvolvidas pela estagiária no estágio de Psicologia

Escolar, tinha apoio voluntário do psicólogo Eduardo Peruzzo (CRP 08/29667), sob

supervisão da professora da instituição Mirian Alves Carvalho (CRP 08/10786).

De acordo com o cenário que nos encontramos mundialmente sobre ao

(COVID-19), segundo o Governador do Estado do Paraná, considera o Decreto

Estadual 4.230/2020 de 16 de março de 2020, sobre as medidas de enfrentamento

do coronavírus, que tem como recomendação o isolamento social, por não haver

perspectiva de retorno à normalidade, as estagiárias assinaram um TCLE (Termo de



Consentimento Livre e Esclarecido) informando acerca da inexistência de

obrigatoriedade em retornar o estágio neste momento e decidimos, em exclusivo

arbítrio, optar por retornar ao estágio curricular, regular e integralmente, durante a

situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN),

assumindo assim a responsabilidade e os riscos pela eventual contaminação

(COVID-19). Diante disso, a acadêmica realizou os Plantões Psicológicos que se

baseavam em atendimentos individuais psicológicos emergenciais para a

comunidade escolar. Durante o Plantão Psicológico, alunos, pais e colaboradores

eram entendidos pela acadêmica, seguindo os cuidados necessários e horários

marcados.

RESULTADOS

Durante cada encontro ficou evidente o quanto os jovens necessitam ser

ouvidos e acolhidos. Muitos diziam se esconder atrás da agressividade, sorrisos

falsos, roupas chamativas ou até mesmo do silêncio. No início dos encontros, alguns

demonstravam-se indiferentes ao que estava acontecendo, envolviam-se em

conversas paralelas ou se recusavam a participar das dinâmicas ou discussões,

porém, ao perceberem o objetivo do encontro, incluíam-se nas atividades e ao final,

faziam questão de contribuir com feedbacks, expressando o quão significativo foi o

encontro para eles.

Ficou evidente o quanto cada projeto aplicado foi essencial para o

autoconhecimento dos adolescentes envolvidos, bem como reconhecer talentos e

qualidades dos colegas os quais convivem, pois os mesmos conseguiram expressar



sentimentos que ocultavam e dons que ninguém conhecia. Algumas turmas

chegaram à conclusão do quanto eram unidas, enquanto outras, percebiam que por

alguns já terem seu ciclo de amigos de anos, por estudarem juntos em anos

anteriores, acabaram, sem perceber, excluindo outros colegas.

Em alguns encontros haviam lágrimas de desabafos e de recomeços. Novas

amizades foram estabelecidas e outras rompidas, reestabelecidas. Foi

significativamente importante para muitos adolescentes o que acontecia nos

encontros, pois muitos diziam que se não tivessem essa oportunidade de participar

da psicoterapia em grupos, talvez não tivessem outra oportunidade de participar em

outros ambientes.

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Em cada encontro, a partir das demandas levantadas, foram abordados

diferentes temas, através de dinâmicas e roda de conversas e discussões dos

assuntos. 

 Ao se falar das emoções, foi possível identificar o quanto os adolescentes

realmente passam por conflitos internos, os quais refletem em suas interações

sociais e pessoais. Ficou evidente o quanto cada um necessitava conhecer-se

melhor para que pudesse lidar com suas emoções. Os adolescentes, por mais

que gostam de desafios, ou tentam demonstrarem-se felizes, em sua maioria,

escondem sentimentos de medos, tristezas e frustrações, e em seus isolamentos,



sentem-se sem condições de se abrir com alguém e falar do que sentem ou

pensam, com receio de serem julgados pelos sentimentos que carregam em si.

Por isso nos detemos em muitos encontros a falar sobre as coisas que trazemos

em nós e a nos conhecermos a cada dia, ou seja, no autoconhecimento, pois há

entre o grupo alguns jovens que buscam o isolamento e demonstram-se

inseguros e temerosos quanto a julgamentos rejeições, devido a forma a qual sua

autoimagem foi construída e quando nos conhecemos, podemos chegar a

conclusão de que temos que nos sentirmos seguros em nossas essências. E que

cada um foi construído de forma diferente e temos que ser respeitados por isso,

buscando ao mesmo tempo, sermos melhores sempre. 

Os conflitos externos e internos também foram abordados nos encontros,

pois decorrentes a eles muitos jovens têm procurado meios de escapes, dentre

eles o suicídio, o qual acontece em sua maioria entre adolescentes que estão

passando por conflitos emocionais. 

Em meio a todos os temas e assuntos abordados procurou-se por

conhecimento constante para que temas como resiliência fossem bem elaborados

e aceitos pelos jovens. Pois, muitos acabam se escondendo e fugindo das

realidades, ao invés de enfrentá-las e superá-las. Por isso, fez-se necessário o

envolvimento dos jovens em cada tema e assunto.

CONCLUSÃO

Com base em toda experiência alcançada durante este semestre, pode-se

concluir que todo o processo traz um efeito curador e de ensinamento. Como

acadêmica e futura Psicóloga, ficou o grande conhecimento do que é conviver em

grupo, onde cada um traz a sua história sem, na maioria das vezes, entender a

história do outro.  

 Relacionar os conteúdos apresentados aos jovens, às suas visões de mundo,

fez com que acadêmicas e jovens pudessem compreender a importância do



respeito e da valorização do que o outro fala e pensa, fator importantíssimo para

uma convivência de respeito.  

 O estágio é enriquecedor para um acadêmico, pois unir o teórico à sua prática,

proporciona ao acadêmico a oportunidade de vivenciar o respeito ao ser humano,

o qual ele deverá dedicar seu tempo, fidelidade, ética e profissionalismo, dando a

esse grande valor e importância, pois somente assim sua atuação será honrosa,

com o objetivo de sempre ocasionar reflexões e quem sabe profundas mudanças. 
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