PSICOLOGIA E DIREITOS HUMANOS: Formação, Atuação e Compromisso Social

COMPREENSÃO SOBRE A RELAÇÃO PROFESSOR-ALUNO E O PROCESSO
ENSINO-APRENDIZAGEM: RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA NA
PSICOLOGIA ESCOLAR
Caroline Andrea Pottker (Docente do Curso de Psicologia, Faculdade Ingá, Maringá-PR, Brasil);
Débora Aline Francelino da Silva (*) (Graduanda em Psicologia, Faculdade Ingá, Maringá-PR,
Brasil); Débora Ferreira Salvador (Graduanda em Psicologia, Faculdade Ingá, Maringá-PR, Brasil).
contato: debora_fran13@hotmail.com
Palavras-chave: Psicologia Escolar. Indisciplina. Relação professor-aluno.

Introdução

O estágio em Psicologia Escolar tem por finalidade possibilitar que os estagiários
possam diagnosticar, propor e executar intervenções psicoeducacionais, enfocando aspectos
sociais em instituições de ensino. A experiência de estágio que será apresentada foi
desenvolvida em uma instituição educacional pública de Ensino Fundamental e Médio da
cidade de Maringá – PR, que atende alunos com faixa etária de 10 e 17 anos. O grupo de
estágio era constituído por seis estagiárias, supervisionado pela professora responsável.
Inicialmente o estágio se constituiu por leituras de textos relacionados a práticas em
Psicologia Escolar. Posteriormente foi realizada uma gama de entrevistas, questionários e
observações, a fim de evidenciar quais as necessidades identificadas no colégio, que
resultariam em possíveis intervenções por parte dos estagiários de Psicologia. Concluída esta
etapa, foram identificadas diversas demandas, entre elas, dificuldades no comportamento dos
alunos do 7° ano “A”, dificultando que alguns professores ministrem suas aulas. Dessa forma,
foi elaborado um projeto de intervenção sobre esta demanda, cuja finalidade foi de conhecer e
compreender os comportamentos dos alunos desta turma a fim de melhorar o relacionamento
destes com alguns professores, no intuito de contribuir para o desenvolvimento do processo
ensino-aprendizagem.
Portanto, para subsidiar o estágio e o projeto de intervenção desenvolvido foram
seguidas algumas etapas. Inicialmente delimitou-se que o grupo de estagiárias realizaria as
intervenções com a 7ª série “A”, que até então era estigmatizada pela coordenadora como “a
sala mais barulhenta e bagunceira do colégio”, “a sala mais difícil de se trabalhar”, entre
outras afirmações similares. A posteriori fora realizado observações com o intuito de
identificar a dinâmica de relacionamento estabelecida entre professor/aluno e aluno/aluno.
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Para o início das intervenções, a turma da sétima série “A” foi dividida em seis grupos
conforme as posições das carteiras e o espelho da sala1. Cada estagiária ficou responsável por
um grupo de quatro a cinco alunos. A primeira atividade a ser realizada foram os chamados
Grupos de Acolhimento, o qual tinha por objetivo criar um vínculo com os alunos e assim
obter informações sobre os mesmos. Para tanto, foram realizadas algumas dinâmicas com
estes grupos na qual as mesmas eram definidas conforme o objetivo a ser alcançado e de
acordo com as características de cada um deles.
Com estes dados coletados nas observações e no grupo de acolhimento, foi possível
realizar um mapeamento da sala, isto é, o espelho de sala foi desenhado em uma cartolina,
situando cada aluno em sua carteira, descrevendo assim características pessoais e familiares,
além das percepções e interesses sobre a escola, aulas e professores de cada um.
Além disso, as estagiárias entrevistaram alguns professores que lecionam nesta turma
e solicitaram a presença dos pais de alguns alunos para uma entrevista. Por fim, com o
término do estágio e das intervenções foi efetuada uma devolutiva para a Escola, e a entrega
do mapeamento da sala da 7ª série “A”, desenvolvida na cartolina citada acima.
Resultados e Discussão
Pelo fato da escola ser uma das instituições abarcadas pelo contexto social, por vezes
os relacionamentos se caracterizam por uma convivência intensa levando assim a situações de
conflitos, e esta constatação é afirmada por Lisboa, Campos e Dias (2011, p. 245) ao citar que
“a escola, entendida como um micro sistema de suma importância para o desenvolvimento
psicossocial, pode ser e é palco de conflitos”. Porém, por muitas vezes os conflitos existentes
são cristalizados de tal forma que a prática psicológica na escola fica dificultada, isto foi
possível verificar na entrevista realizada com a coordenadora pedagógica durante o processo
de estágio, pois o grupo de estágio obteve grandes dificuldades de visualizar as possíveis
demandas de intervenção dos mesmos no colégio, despertando assim um sentimento de
dúvida nas estagiárias e de impotência, irrelevância e disfuncionalidade do estágio no local.
Souza (2004) reafirma que é perante esta cristalização de discursos institucionais que o
psicólogo deve se portar como um agente de transformação, abrindo novos espaços de
discussão e aclaramento de questões reprimidas e apresentadas pelos discursos.

1

O espelho de sala trata-se de um papel que contém os lugares em que cada aluno deve ficar sentado.
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Contudo, em algumas falas da coordenadora pedagógica foi possível verificar uma
quantidade maior de reclamações quanto à sala da 7° série “A”. Sendo assim, começamos as
intervenções na sala supracitada realizando observações nas aulas de Matemática, Inglês,
Geografia e Artes. Com isso, percebemos uma alteração no comportamento dos alunos de
uma aula para outra, na qual em determinadas aulas os alunos se mantinham quietos,
atenciosos e cumprindo com as atividades propostas e em outras se comportavam ao inverso.
Essa diferença de comportamentos aumentou os questionamentos do grupo durante as
supervisões sendo necessário, a aplicação de um questionário que tinha por objetivo conhecer
os alunos, para que pudessem expor suas opiniões quanto as aulas e a escola em si.
Durante a análise das respostas obtidas e dos dados apresentados pelos mesmos nos
grupos de acolhimentos, realizados a posteriori, foi possível constatar que havia uma grande
rejeição dos alunos por duas aulas específicas (Geografia e Inglês), justificando-se que esta
negação estava relacionada ao modelo de aula dado. As professoras não interagiam com a sala
de aula, foi observado que os alunos solicitavam a presença destas professoras para tirar
duvidas ou auxiliar na resolução dos exercícios, porém estas, pouco interagiam com os
alunos. Quanto a isto, Silva e Navarro (2012, p. 96) já alertava que o processo de ensino e
aprendizagem não deve se limitar à transmissão de conhecimentos, mas sim a mediar o
conteúdo ministrado em sala à realidade do aluno. Dessa forma, “o aprender se torna mais
interessante quando o aluno se sente competente, pelas atitudes e métodos de motivação
adotados pelo docente na sala de aula” (SILVA & NAVARRO, 2012, p. 96).
Nesta mesma discussão sobre os métodos de ensino, vale ressaltar também a
percepção desta turma sobre as aulas de Matemática, na qual eram ministradas por uma
professora que investia no potencial dos mesmos, se utilizava de métodos que proporcionava
maior interação e mediação do conteúdo com os alunos, além de ter uma maior aproximação
afetiva com os mesmos da 7° série “A” (dados estes colhidos na entrevista feita com a
professora); conseguindo assim, conciliar afetividade com a autoridade necessário para sua
prática docente. Quanto a esta afetividade envolvida no processo de ensino-aprendizagem,
Silva e Navarro (2012, p. 98) já afirmaram que “[...] o conhecimento se processa por meio de
valores que embasam e justificam a aprendizagem pelas relações interpessoais dos sujeitos
envolvidos no processo educativo que convivem em sala de aula”. As relações existentes no
ambiente escolar devem propiciar ao educando, condições para que o conhecimento seja
prazeroso; tendo em vista que “[...] as relações entre docentes e discentes envolvem
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comportamentos intimamente relacionados, em que as ações de um desencadeiam ou
promovem as do outro” (SILVA & NAVARRO, 2012, p. 96). Logo, uma disfunção entre essa
relação pode prejudicar o desinteresse do aluno perante a escolarização; como já dito, mas
também tornar a transmissão de conhecimentos estática e rotineira, por meio do professor.
Essa discrepância entre as aulas acarretava nos comportamentos obtidos pelos alunos;
agressividade e falta de comprometimento em algumas disciplinas e atenção, silêncio e a
realização das atividades em outras. Esta constatação evidenciada na prática do estágio já foi
evidenciada por Leal e Souza (2012), ao afirmarem que a insatisfação dos alunos pode gerar
comportamentos e atitudes que variam entre passividade, desinteresse e indisciplina, o que
torna o ambiente escolar difícil para alunos e professores e, mais além, comprometem o
processo de ensino-aprendizagem.
A fim de realçar a validade dos resultados obtidos já nas outras intervenções, as
estagiárias realizaram também entrevistas especificamente com a professora de Matemática;
cujos resultados já foram evidenciados acima. Com a professora de Geografia que se portou
resistentemente as perguntas, deixando claro que não tinha dificuldades com esta turma,
impossibilitando o desenvolvimento de qualquer outra intervenção com a mesma.
Vale ressaltar, algumas informações que foram obtidas durante os já mencionados
grupos

de

acolhimento,

como:

conflitos

familiares,

cumprimento

de

medidas

socioeducativas, autoimagem negativa, sentimento de preconceito quanto a própria escola
devido ao fato de ser repetentes ou “famosos” por serem punidos pela coordenação
cotidianamente e visão de obrigação quanto a vir a escola. A partir destes dados as estagiárias
solicitaram entrevistar os pais de alguns dos alunos desta turma.
Por fim, as estagiárias entrevistaram alguns pais de determinados alunos que se
revelaram com demanda mais emergente. Com isso, foi possível perceber o desespero de
alguns frente às dificuldades comportamentais de seus filhos, pois estes eram chamados com
frequência na escola, além disso, os pais relataram sobre alguns conflitos familiares e
dificuldades no relacionamento com alguns profissionais da escola. Nesta desconexão entre
família e a escola, Souza (2004) salienta a necessidade de rever o contexto escolar, de haver
uma diminuição de conflitos entre pais e professores, principalmente, afirmando que este
professor poderá se surpreender a fazer visitas-domiciliares as crianças estigmatizadas como
problemas, encontrando fora da escola estas mesmas crianças com comportamentos
diferentes.
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Conclusão
Refletindo a prática do estágio em psicologia escolar e direcionando os resultados a
um campo maior entende-se que, dentro do contexto escolar é mais do que necessário
entender o aluno como ser em uma totalidade exercendo um papel social naquela instituição.
Direcionar a este um olhar global faz por facilitar a compreensão de que o mesmo é um ser
em construção social sendo atravessado por todos os contextos (familiares, escolar, cultural,
subjetivo, enfim). Acreditamos que é mais do que urgente haver modificações de metodologia
de ensino advindo de alguns professores que ainda se portam de forma tradicional na
transmissão de conhecimentos. Para isso, basta o professor seguir o que propõe o Projeto
Político Pedagógico da escola, ou seja, o processo ensino-aprendizagem compreendido a
partir da Psicologia Histórico-Cultural.
É necessário também haver uma maior aproximação entre família e escola, já que
muitas vezes há uma lacuna entre estes contextos, prejudicando muitas vezes a percepção que
a escola tem deste aluno. Esta aproximação e demais atividades citadas no decorrer deste
texto, vale salientar, que são definidas como de responsabilidade de um psicólogo escolar, que
não encontra-se atuando dentro desta escola.
Por fim, concluímos que a relação aluno-professor deve ser estruturada com qualidade
objetivando a eficiência do processo ensino-aprendizagem que não pode ser entendido como
uma conquista a ser realizada pelo indivíduo apenas, mas sim como resultado das relações
estabelecidas dentro do contexto escolar e suas mútuas influências.
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