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INTRODUÇÃO 

 

 

Entendo que a construção do conhecimento, seja ele sistemático ou não, está 

diretamente associada ao contexto histórico-cultural em que o mesmo se desenvolve. No 

encontro entre o tempo histórico e a cultura, ocorrem relações sociais e interpessoais que 

resultarão em experiências significativas, de diversos sentidos para a vida individual e 

coletiva dos envolvidos.  

Minhas experiências pessoais, e com essas as profissionais e acadêmicas, 

entrelaçadas ao momento sócio-histórico-cultural
1
 no qual aconteceram, desencadearam 

simultaneamente processos afetivos e intelectuais que me motivaram a desenvolver este 

estudo, por meio do qual pretendo problematizar e responder a seguinte questão: 

Sob quais parâmetros orientadores pautam-se as intervenções em psicologia, diante 

da demanda das escolas relacionadas a alunos com Transtornos Globais do 

Desenvolvimento?  

Sendo assim, inicio o mesmo com um ensaio autobiográfico, tendo como referência 

um tempo histórico e cultural, apresentando os caminhos por mim percorridos até a 

presente data trazendo ao leitor, algumas das informações que justificam minhas escolhas 

pessoais, profissionais e acadêmicas, e que, portanto originaram as escolhas do tema, do 

método e dos parâmetros teóricos utilizados na elaboração desta dissertação. 

                                                           
1
  Haverá no texto diversas formas de redação, que terão o mesmo significado visto que,segundo Ninin (2006, 

p.6), “a opção pela terminologia Sócio-Histórico-Cultural revela propositalmente uma redundância, pelo fato 

de que cultura, como definida neste trabalho (Bodley, 1994; Freitas, 1996; Cole, 1996/2003; Wertsch, 1985, 

2000; Bruner, 2001; Smagorinsky, 2001), constitui-se a partir das práticas sociais às quais estão envolvidos os 

indivíduos, práticas essas mediatizadas pelo mundo, carregando já o sentido de social. Para Freitas (2002), a 

abordagem sócio-histórica compreende o psiquismo do ser humano como constituído no social, num processo 

interativo, possibilitado pela linguagem (Vygotsky, 1978/2000). Também para a autora, a proximidade da 

abordagem sócio-histórica com o paradigma crítico se faz evidente por sua fundamentação comum: o 

materialismo histórico-dialético (Marx, 1890/1989), que considera o sujeito ativo e histórico, e, portanto, 
interventor no desenvolvimento da cultura”. 

   

 



 12 

Nasci na cidade de São Paulo e pertenço a uma família miscigenada; sou neta de 

pessoas nascidas em cidades pequenas e pouco desenvolvidas de estados do Norte e 

Sudeste do País, que tiveram acesso limitado à escolarização e que vieram para a capital em 

busca de melhores oportunidades de vida, portanto, desde pequena escutei os membros de 

meu grupo familiar relatar histórias sobre como meus avós insistiram e “lutaram” para que 

os filhos tivessem acesso a todas as instâncias do ensino, tornando-se, por fim, todos 

universitários e ascendendo socialmente.  

Nessas conversas no seio familiar aprendi sobre o quanto as relações interpessoais 

colaboram para determinar destinos e o quanto possibilitam ser e estar no mundo, 

experiências essas que aguçaram minha percepção e direcionaram meu interesse em 

compreender como as relações humanas se estabelecem no cotidiano escolar e o significado 

dessas relações para o comportamento humano e a aprendizagem. 

Na convivência social, constato que toda diferença avaliada como inferior dentro de 

determinado contexto sócio-histórico produz uma marca que exclui do convívio e pode 

fazer sofrer. Marcas assim podem estar relacionadas a gênero, raça, classe social, 

procedência, deficiência, comportamento social, transtorno mental etc... São estigmas
2
 que 

se adiantam às pessoas nas relações sociais, mas que, uma vez descortinados, permitem-nos 

vislumbrar a singularidade de alguém que tem desejos de pertencimento, que merece 

respeito, afeto e acolhimento, sem impedimento social para exercer sua cidadania.  

Minha percepção é de que a apreciação que fazemos acerca das diferenças 

individuais, presentes no contexto familiar, no entorno educacional e social, podem gerar 

atitudes que venham causar exclusão e marginalização, tanto quanto viabilizar a aceitação e 

a participação de todos na sociedade.  

                                                           
2
   Tal como em Goffman (1988,p.13), “ o termo estigma será usado em referência a um atributo 

profundamente depreciativo, mas o que é preciso, na realidade é uma linguagem de relações e não de 

atributos. Um atributo que estigmatiza alguém pode confirmar a normalidade de outrem, portanto ele não é 

em si mesmo nem honroso nem desonroso” 
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Nessa busca constante por entender o comportamento humano e a gênese das 

diferenças, em 1983, ingressei no curso de Psicologia, o qual me possibilitou, inicialmente, 

algumas respostas. As teorias de desenvolvimento e de aprendizagem só afirmavam ser o 

desenvolvimento igual para toda a espécie humana e que, a partir de uma norma 

preestabelecida, é possível avaliar e caracterizar o comportamento que se desvia. De forma 

complementar, a psicopatologia, a psicologia clínica e a do excepcional
3
 colocaram- me em 

contato com algumas dessas divergências, descritas como patologias e deficiências 

“alocadas” nos seres humanos, as quais, quando iniciadas na infância, profetizavam um 

adulto incapaz de cuidar de si e de conviver em sociedade. 

Desde a adolescência tinha muita curiosidade em entender como era a vida das 

pessoas com deficiência, o que pensavam, como e porque se comportavam de determinada 

maneira e o que as faria felizes.Sentia-me, portanto, muito atraída pelo trabalho com essas 

pessoas, e assim, ao iniciar meu curso de graduação, busquei estágios em instituições 

particulares de São Paulo, na época denominadas escolas de educação especial, tendo 

trabalhado em várias durante a graduação.  

Nessa trajetória muitos desafios surgiram e me incentivaram a estudar e me 

envolver cada vez mais com o meu trabalho, entre esses, a convivência com a desesperança 

por parte de alguns pais e seus discursos conformados ante o descrédito de profissionais 

que já haviam profetizado a incapacidade de seus filhos. Vi também muitos olhos 

lacrimejarem diante de cada avanço não esperado e de cada potencial descoberto. 

 Já me perguntava sobre qual deveria ser o papel do psicólogo diante dessas pessoas, 

me preocupava em saber, se a formação do curso de graduação em psicologia bastaria para 

possibilitar ao profissional competência para determinar o limite de aprendizagem de 

alguém bem como determinar as condições ideais para que a aprendizagem aconteça? 

Aprendi então a procurar o que diziam ser inexistente, a exercitar a minha escuta e 

meu olhar, direcionando-os numa tentativa de compreender o desejo do outro e o outro no 

meu mundo.  

                                                           
3
 Excepcional: Termo adotado na época. 
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Como podemos, em um contexto social e político no qual as condições financeiras, 

educacionais e culturais são tão desiguais, usar parâmetros iguais de comparação entre as 

pessoas e classificá-las em relação as suas  manifestações de comportamentos social, 

emocional e intelectual? 

Qual é o critério utilizado para encaminhar alunos para estudar em escolas 

especiais?  É escolha de quem? É condição individual? É imposição social? 

Em 1995, Alessandra Cataldo de Lima, pedagoga, e eu resolvemos abrir uma escola 

de educação infantil que, em 1997, ampliou-se com o ensino fundamental. A partir daí, 

decidimos receber pessoas com necessidades educacionais especiais na instituição. A Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB  9.394, de 20 de dezembro de 1996) 

acabava de ser promulgada, fato que do nosso entender, impulsionaria a inclusão dessas 

pessoas na instituição escolar. Porém, à época, fomos questionadas e pressionadas por pais 

e profissionais sobre tal situação. Alguns, indignados, transferiram seus filhos, afirmando 

ser irresponsabilidade de nossa parte permitir tal convivência. No decorrer do primeiro ano 

perdemos metade dos alunos e não recebemos matrículas, ao final do ano letivo resolvemos 

fechar o ensino fundamental, persistindo com a educação infantil, que se encerrou em julho 

de 2000.  

Os pais de alunos com necessidades educacionais especiais que permaneciam na 

instituição solicitaram que eu continuasse o trabalho justificando que a experiência por eles 

vivida em muito havia contribuído para seu bem-estar e seu desenvolvimento. Aceitei o 

desafio, sempre com a expectativa e o compromisso de contribuir para o resgate e a 

preservação dos direitos desse alunado perante a escola comum, pois o acesso ao ambiente 

escolar é indispensável para a aprendizagem e o desenvolvimento de todo ser humano. 

Desde então, acredito que o psicólogo deve e pode contribuir para a transformação 

social e para possibilitar uma sociedade mais igualitária, numa tentativa de me aproximar 
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da proposta de Educação em Conjunto para Todos
4
 e em consonância com a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos
5
. 

Os postulados de Marx, sob os quais se fundamenta a teoria sócio-histórica em 

Psicologia, alertaram-me para a reflexão sobre a determinação do comportamento humano 

pela “natureza humana” ou pela “condição humana” 
·
, sendo que a segunda proposição me 

parece mais coerente a partir de minhas experiências pessoais e profissionais. 

Assim, venho desenvolvendo meu trabalho como psicóloga buscando frequente e 

consistentemente definir e redesenhar minha atuação. Portanto, me debruço nesta pesquisa 

para conhecer as possibilidades de atuação em psicologia numa interface com a educação 

especial. 

No meu percurso profissional, algumas das pessoas que acompanhei tinham como 

características um relacionamento peculiar, apresentando comportamentos inusitados que 

variavam em sua manifestação; não procuravam contato social, tinham falas e atitudes 

descontextualizadas e fixação de interesses por determinado assunto ou atividade, podendo, 

por vezes, ser hetero ou auto-agressivos, apresentam também movimentos repetitivos e 

estereotipados. 

De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais- DSM 

IV, este conjunto de características presentes desde a primeira infância, induzem ao 

diagnóstico médico de Transtornos Globais do Desenvolvimento – TGD.  

Desde a infância, essas pessoas apresentam um desafio aos pais e aos profissionais 

que com elas trabalham, colocando-os em uma posição de impotência ao tentar desvendar 

seus pensamentos, desejos e suas potencialidades. 

Também para psicólogos, compreender a subjetividade dessas pessoas, seu 

desenvolvimento, formas de aprendizagem e participação social constituem um desafio, 

visto que há prejuízo significativo nas interações sociais e que esses limitam sua ação no 

contexto social. Segundo Vasques (2008, p.429): 

                                                           
4
 A adoção dessa expressão justifica-se pela ênfase num “projeto político- educacional mais abrangente e mais 

radical que aquele que vem sendo compreendido como Educação Inclusiva”. (ANGELUCCI, 2009, p 39)  

5
 Art 1º Todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e 

devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade (Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, 1948). 
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Na construção de processos inclusivos encontram-se, com freqüência, obstáculos 

relativos aos supostos limites e possibilidades de escolarização de crianças com 

autismo e psicose infantil. Em conseqüência de sua estruturação psíquica 

singular, estes sujeitos apresentam, por exemplo, comportamentos estereotipados, 

falas descontextualizadas ou aparentemente sem nexo, escritas e leituras presas na 

literalidade do texto ou com sentido errante. Tais diferenças são, constantemente, 

percebidas como impedimentos para a escolarização e justificam sua ausência ou 

o encaminhamento para espaços reeducativos, com vistas à adaptação 

comportamental. 

 

Desde o início de minha vida profissional me senti impulsionada a desenvolver 

trabalhos com essas pessoas e, por isso, escolhi como foco deste estudo a atuação do 

psicólogo junto às pessoas com TGD, frente às demandas que se apresentam impedindo sua 

participação escolar e social. 

O contato com os estudos como os de Patto (1981) chamaram minha atenção para o 

fato de como o fracasso escolar é produzido e mantido socialmente, principalmente nas 

classes sociais menos abastadas financeiramente e de restrito acesso ao referencial cultural 

burguês, valorizado pela sociedade capitalista. Concluo que na medida em que há se 

acentua a desigualdade de oportunidades educacionais, tanto nos aspectos qualitativos 

como quantitativos, das classes sociais mais vulneráveis economicamente, ocorre o 

fortalecimento e a manutenção do sistema capitalista, que sobrevive da submissão e 

exploração dos menos favorecidos, exaltando as relações de dominação dos mais abastados. 

De acordo com Bock (2007), a ciência no século XX concebe o homem a partir da 

“ideia da natureza humana” (p.14) e a escola, que nesse momento vivia o paradigma da 

Escola Nova, via a criança como tendo uma natureza humana dupla “uma parte boa, 

manifesta desde o nascimento e outra corruptível. À escola cabia, portanto, manter na 

criança a bondade e a espontaneidade que a caracterizavam”. (BOCK, 2003, p. 81), para 

compreender a criança e as manifestações de sua natureza a Pedagogia da escola nova, 

contou com a colaboração da Psicologia, que, durante esse período elaboram as principais 

teorias de desenvolvimento e os instrumentos de psicometria. 

Portanto, a escola do século XX, com o propósito de responder às necessidades de 

classes dominantes, tem como cúmplice a Psicologia que participa dessa engrenagem, 

fornecendo laudos que expressam rótulos e conferem caráter científico às diferenças 
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individuais de aprendizagem, encobrindo fatores sociais, econômicos e políticos que 

culminaram no fracasso escolar. 

Para as classes especiais eram direcionados os alunos que fracassavam nas classes 

comuns; o encaminhamento para estudar nas classes especiais, geralmente vinha de 

psicólogos que avaliavam os alunos por meio de instrumentos de exclusiva utilização 

desses profissionais, certificando a sua incapacidade de aprendizagem, indicando, portanto, 

a necessidade de frequentar um ambiente diferenciado com a intenção de recuperá-los 

naquilo que os deixava aquém das expectativas escolares e sociais, entre esses alunos 

estavam também os alunos com - TGD. 

O atendimento educacional destinado às pessoas com necessidades educacionais 

especiais
6
, desde o século XVIII até os dias atuais, tem passado por mudanças em relação 

ao padrão de atenção escolar. Transitamos do modelo de atendimento segregado à proposta 

de implantação de Inclusão Escolar 

Aranha (1995) divide o atendimento oferecido no decorrer desses anos em três 

paradigmas: o paradigma da institucionalização, o paradigma de suportes e o paradigma de 

serviços, os quais, para além da esfera educacional, também provocaram mudanças em 

todas as esferas de atendimento à referida parcela da sociedade, ou seja, mudanças nas 

áreas da saúde e de assistência social.  

Com o advento da educação inclusiva anunciado na Declaração de Salamanca em 

1994 e, posteriormente, a criação e homologação de documentos internacionais e nacionais
7
 

                                                           
6
  De acordo com o art. 5º da Resolução do Conselho Nacional de Educação e da Câmara de Educação Básica 

– Resolução CNE/CEB nº 2, de 11 de setembro de 2001: Consideram-se educandos com necessidades 

educacionais especiais os que durante o processo educacional apresentarem:  

I – Dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no processo de desenvolvimento que dificultem o 

acompanhamento das atividades curriculares compreendidas em dois grupos: 

a) aquelas não vinculadas a causa orgânica específica; 

b) aquelas relacionadas a condições, disfunções ou deficiências; 

II – Dificuldades de comunicação e sinalização diferenciadas dos demais alunos, demandando a utilização de 

linguagens e códigos aplicáveis; 

III – Altas habilidades/superdotação, grande facilidade de aprendizagem que os leve a dominar rapidamente 

os conceitos, procedimentos e atitudes. 

7
 LDB/1996; Convenção de Guatemala/1999; Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da 

Educação Inclusiva/2008. 
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que subsidiam a elaboração de políticas sociais e educacionais destinadas a atingir a 

educação inclusiva, houve um desencadeamento significativo no aumento da demanda de 

alunos com deficiência, TGD, Altas Habilidades/ Superdotação matriculados no ensino 

regular. 

A transformação de paradigmas, aliada ao acréscimo de alunos com deficiência, 

TGD e altas habilidades/ superdotação inseridos na escola comum, desencadeiam uma 

contínua discussão sobre suas implicações práticas e o modelo de atendimento ideal 

destinado a esse segmento da sociedade, promovendo um crescente interesse pelo tema, em 

uma reflexão sobre como, quando, onde e quem pode frequentar a escola regular, o que é 

educação especial e como a escola e os profissionais das diferentes áreas que atendem essa 

demanda estão se adaptando aos princípios norteadores da educação inclusiva. 

Em investigação sobre produção científica com o tema envolvendo pessoas com 

TGD e sua escolarização, Vasques (2008) demonstra que há escassez de estudos sobre esse 

alunado e sua escolarização. A autora localizou 

 [...] 264 produções acadêmicas distribuídas entre os anos de 1978 e 2006 que 

foram... produzidas nos últimos 28 anos pelos Programas de Pós-Graduação no 

Brasil, pode-se afirmar que o assunto em questão não constitui um tema 

frequentemente estudado pelos pesquisadores brasileiros” (p. 432). 

 

Na pesquisa bibliográfica conseguimos levantar os seguintes trabalhos acadêmicos  

com abordagens ao aluno com TGD. Brito em 2008, na sua dissertação de mestrado, 

realizado em contexto do Piauí, propôs-se a investigar recursos que pudessem ser 

alternativos e/ou suplementares à fala, com o objetivo de possibilitar a inclusão social e 

escolar dos alunos com severos distúrbios na comunicação oral. No ano de 2010, 

encontramos os trabalhos de Gatto, Silva e Melo. O primeiro fez pesquisa bibliográfica em 

Maringá, com o objetivo de investigar propostas educacionais oferecidas aos alunos com 

TGD, com análise a luz da teoria sócio-histórica. 

Silva (2010), em sua dissertação de mestrado, observou situações de ensino e 

analisou documentos para pesquisar a inclusão de um aluno com TGD em escola regular. 

Preocupou-se prioritariamente com as estratégias utilizadas pelos educadores para a 

efetivação desse processo no ensino fundamental. Concluiu que havia necessidade da 
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escola rever suas crenças e formas de atuação, aprimorar o diálogo como alternativa de 

escuta, acolhimento e problematização do fazer e do saber do professor e da realidade 

escolar além de constituir redes colaborativas entre educadores-família-alunos-

profissionais. 

Melo (2010) com o doutorado em Educação pela Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, estudou as práticas pedagógicas em escolas estaduais para trabalhar com alunos 

com TGD.  

O psicólogo geralmente é convocado à escola quando a queixa em relação ao aluno 

gira em torno de alterações de comportamento, sendo esse apresentado como aspecto 

impeditivo para o desempenho escolar adequado baseado na crença de que este é o 

profissional indicado, pois sua especialidade é o ajustamento do comportamento humano. 

Em relação aos estudos sobre a atuação do psicólogo na educação especial, Anache 

(2010) apresentou uma análise de trabalhos acadêmicos sobre tais práticas, com o objetivo 

de compreender como se dão os processos de intervenção de profissionais psicólogos nas 

redes de serviço em Educação Especial. Anache (2010) concluiu, a partir da análise dos 

documentos, que “[...] a inserção do psicólogo escolar tem se ampliado para além da prática 

de diagnosticar as deficiências exigindo outra versão de educação e prática que venham 

colaborar para a transformação da cultura escolar, envolvendo os docentes, os alunos, os 

familiares, os diretores e outros profissionais da instituição” (p. 73). 

A autora investigou o acervo da Fundação e Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior, disponível entre 2008 e 2010, fazendo um levantamento do 

material produzido no período de 1994 a 2007, perfazendo um total de “49 documentos 

sobre o tema” (ANACHE, 2010, p.73), o que significa uma média de 3 ou 4 trabalhos na 

área por ano, utilizamo-nos do mesmo procedimento que a autora, com as palavras-chave 

Transtornos Globais do Desenvolvimento e psicologia escolar, considerando os anos de 

2008 até 2010. 

Entre os estudos sobre a atuação dos psicólogos escolares inseridos no contexto da 

educação especial encontramos Martins, (2008), que apresenta, em sua dissertação, 

realizada em curso na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com a análise sobre a 

atuação dos psicólogos durante e após a implantação do Projeto Escolas Especiais, 
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elaborado pela Secretaria de Estado e de Educação de Minas Gerais. Este projeto 

desencadeou uma reestruturação no modelo de atendimento de profissionais nos Centros de 

Apoio. A identificação das funções legitimadas para esses profissionais nas instituições, 

que declararam desempenhar para atender à perspectiva inclusiva, apresenta variações nas 

perspectivas de atendimento, havendo algumas atividades de atendimento às demandas do 

ensino especial nos moldes tradicionais e outras, a partir de contornos inclusivistas.  

No ano de 2010, cinco trabalhos foram localizados, Silva, pela Universidade 

Federal de São Carlos, em sua tese na área de Educação Especial, debruçou-se sobre o fazer 

da Psicologia acerca dos problemas de comportamento e apontou para o papel que parece 

promissor para o psicólogo no ambiente escolar inclusivo ao prestar Consultoria 

Colaborativa Escolar, agindo em parceria com professores e familiares. Cotrin (2010) fez 

uma análise documental dos itinerários da psicologia no âmbito da educação especial, 

estudou as relações iniciais entre Psicologia e Educação Especial, as reformas educacionais 

vinculadas ao avanço da Psicologia como campo de conhecimento científico, a utilização 

da psicometria e da psicomotricidade e as contribuições de Helena Antipoff. 

Outros autores contemporâneos que serão apresentados no corpo desta dissertação 

têm se interessado pelo fazer do psicólogo na Educação. Seus trabalhos colaboram para a 

reflexão sobre a psicologia escolar “na virada do século
8
”. Entre eles, Antunes (2003), 

Angelucci (2009), Bock (2002,2003), Leite (2007), Machado (1996, 1997), Meira (2002, 

2003), Tanamachi, (2002,2003) Souza M. P(2002). , Souza B.P ( 2007) defendem a ideia 

de que a psicologia escolar esteja “comprometida com a transformação da realidade 

educacional e social” (ANTUNES, 2003, p.166), que gradualmente avance para superar o 

corporativismo, por meio de participação coletiva, e que aprenda a compartilhar saberes 

com outros profissionais. Indicam como imperativo, que seja uma prática embasada numa 

ética social, havendo a necessidade de  

 

 [...] produzir novos conhecimentos e novas formas de intervenção, difundi-los e 
torná-los parte da formação do psicólogo. Buscar um conhecimento 

comprometido com a transformação da realidade educacional abre um campo 

                                                           
88 Termo utilizado em subtítulo, por Antunes, (2003) para fazer menção às práticas em Educação no período 

pós-reconhecimento legal da profissão.  
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vasto para a ampliação do olhar sobre o fenômeno psicológico, demandando  a 

busca de teorias, categorias e conceitos que possam dar conta da 

multideterminação do objeto, assim com a construção de novas práticas que 

possam responder mais efetiva e competentemente aos desafios que se impõem à 

educação e à psicologia e, sobretudo, à articulação inegável que se deve 

estabelecer entre elas.(ANTUNES, 2003, p.167) 

 

A partir dos dados acima elencados, concluímos que há carência de estudos sobre a 

escolarização de alunos com TGD, isto posto, aliado ao fato de que psicólogos estão 

diretamente envolvidos com esses alunos, e o comprometimento com a educação em 

conjunto para todos (ANGELUCCI, 2009) torna-se relevante investigar as relações entre 

psicologia, educação e TGD, de modo a contribuir para o movimento mundial que é a  

Educação Inclusiva.  Um estudo dessa natureza pode, portanto promover a reflexão sobre o 

trabalho do psicólogo comprometido com a Educação e a emancipação humana na escola 

como uma prática assentada na transformação social; apresentar conhecimentos que possam 

subsidiar a formação de profissionais e colaborar para desconstruir o olhar estigmatizado 

em relação ao aluno com TGD e para à intervenção do psicólogo junto à escola. 

Ao longo desta dissertação tivemos como objetivo geral identificar e descrever os 

parâmetros que orientam a atuação do psicólogo escolar em resposta a demanda de 

atendimento da comunidade escolar em relação a alunos com TGD.  

Os objetivos específicos foram: 

I- Identificar e descrever os parâmetros ou referências que norteiam as práticas do 

psicólogo escolar que atuam com alunos categorizados como TGD; 

II- Verificar e relatar possibilidades de práticas profissionais em psicologia escolar 

no atendimento à pessoa com TGD; 

III- Identificar e apresentar demandas da escola para profissionais da psicologia 

relacionadas a alunos com TGD; 

IV- Apresentar conhecimentos que possam subsidiar a formação e prática de 

profissionais em psicologia escolar.  

Neste estudo, abordaremos o problema e os objetivos anunciados trazendo: no 

primeiro capítulo, Os Transtornos Globais do Desenvolvimento – TGD, um breve relato da 

história dos transtornos psiquiátricos em crianças, sua escolarização e o referencial 
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biomédico; dando sequência, no capítulo dois, Modelo médico e modelo social: parâmetros 

e práticas em psicologia escolar, nossa intenção foi demonstrar a atuação do psicólogo 

escolar, identificando os parâmetros orientadores que subjazem as suas práticas, incluindo 

os seguintes momentos históricos: 1830 - período em que a psicologia se estrutura como 

ciência; de 1930 até aproximadamente a década de 1970, quando define melhor seu campo 

de ação, diferenciando-se definitivamente das outras áreas; e um terceiro período, 

compreendido da década de 1960/1970 até os dias atuais, momento em que a profissão fica 

marcada por intensa reflexão sobre sua prática e obrigação social.  

No capítulo III apresentamos os sujeitos, a sistematização dos dados em categorias e 

sua análise. Finalizamos o trabalho apresentando as considerações finais, com contribuições 

e reflexões sobre o contexto de trabalho do psicólogo escolar  no atendimento à pessoa com 

TGD em sua vida escolar.  
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METODOLOGIA 

 

 

Esta pesquisa apresenta a análise dos parâmetros subjacentes às práticas de 

profissionais psicólogos que acompanham alunos com TGD junto a escolas. É uma 

pesquisa de natureza qualitativa, que descreveu as demandas escolares para o apoio em 

psicologia no atendimento a esses alunos, bem como as intervenções neste contexto para 

então melhor compreender a complexidade dessas relações. Segundo Menga Lüdke (1986), 

“O estudo qualitativo [...] é o que se desenvolve numa situação natural, é rico em dados 

descritivos, tem um plano aberto e flexível e focaliza a realidade de forma complexa e 

contextualizada.” (p.18). 

A análise não teve por intenção quantificar os dados, sendo esta também uma das 

características de pesquisas qualitativas, as informações trazidas pelos sujeitos foram 

utilizadas para identificar e descrever atividades do cotidiano destes profissionais e analisá-

las por de parâmetros não mensuráveis. 

Para Minayo (1996, p 21-2): 

  

[...] a pesquisa qualitativa [...] se preocupa, nas ciências sociais, com um nível de 

realidade que não pode ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de 

significados, motivos e aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde 

a um espaço mais profundo das relações, dos processos e fenômenos que não 

podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. 

 

Os resultados apresentados compreendem a subjetividade dos protagonistas deste 

estudo, que em suas falas trazem os significados de tais práticas em um contexto 

específico. Outra especificidade do estudo qualitativo é a importância que o 

pesquisador confere aos significados subjetivos angariados no campo investigativo. 

Estes por apresentarem visões diversificadas sobre um mesmo fenômeno 

contribuem para enriquecer a análise e a interpretação das informações encontradas, 

favorecendo a amplitude na compreensão da realidade estudada e maior 

possibilidade de apreensão do seu contexto. “Nas pesquisas qualitativas, é frequente 
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que o pesquisador procure entender os fenômenos, segundo a perspectiva dos 

participantes da situação estudada e, a partir daí, situe sua interpretação dos 

fenômenos estudados.” (NEVES, 1996, p. 2). 

Na discussão e análise dos dados desta pesquisa buscou-se apreender, a partir dos 

elementos presentes nas falas dos protagonistas, a abrangência do problema proposto, 

interessando-me especialmente pelas diferentes ideias, visões, crenças, valores e definições 

que os mesmos apresentaram acerca de seu trabalho com alunos com TGD e da educação 

escolar dessa população na atualidade.  

Pela possibilidade de retratar “a multiplicidade de dimensões presentes em uma 

determinada situação ou problema, focalizando-o como um todo” (MENGA, LÜDKE, 

1986, p.19) e a flexibilidade de intervir em busca de esclarecimentos, escolhi como 

procedimento de coleta de dados a entrevista semi - estruturada, pois este tipo de entrevista 

possibilita "enumerar de forma mais abrangente possível às questões que o pesquisador 

quer abordar no campo, a partir de suas hipóteses ou pressupostos, advindos, obviamente, 

da definição do objeto de investigação" (MINAYO, 1994, p.121). 

Manzini (2008), em sua tese de Livre-docência em Educação, estudou a utilização 

de entrevistas em pesquisas de Educação e Educação Especial, definindo, embasado em 

autores como Triviños, Bodgane Biklen e do próprio Manzini (em estudos anteriores), ser a 

entrevista semi -estruturada um procedimento que elege “[...] um assunto sobre o qual seria 

confeccionado um roteiro com perguntas principais complementadas por questões inerentes 

as circunstâncias momentâneas à entrevista” (2008, p. 19). Manzini (2008, p.11), afirma 

também que “os dados advindos da entrevista dizem respeito a opiniões, percepções, 

concepções, avaliações e descrições que os entrevistados informam sobre os fatos internos 

e externos a eles.”(grifos do autor) A possibilidade de formular um roteiro de perguntas 

com flexibilidade na apresentação das mesmas aos entrevistados foi característica decisiva 

para a escolha metodológica, pois abriu caminhos para investigar diferentes pontos de vista 

diante do mesmo processo, dando ao entrevistado liberdade para expor suas opiniões, sem 

distanciar-me dos objetivos do estudo.  

Para direcionar as entrevistas de modo que pudessem manter o foco nos objetivos 

anunciados elaborei como instrumento um roteiro de perguntas contendo as diretrizes para 
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a coleta de dados. A escolha pela entrevista semi-estruturada me permitiu intervir no 

momento das entrevistas para esclarecer e elucidar todas as questões relacionadas aos 

objetivos desse estudo.  

A versão preliminar do roteiro para entrevista (Apêndice A) foi pré - testada com 

um profissional autônomo que atende pessoas com TGD: 

 

 [...] a pré-entrevista, que a metodologia chama “estudo Exploratório” é 

essencial, não só porque ela nos ensina a fazer, a refazer o futuro roteiro 
de entrevista. Desse encontro prévio é que se podem extrair questões na 
linguagem usual do depoente, detectando temas promissores. A pré- 
entrevista abre caminhos insuspeitados para a investigação. (BOSI, p.60). 

 

  

Manzini, 2008 afirma ser aconselhável “[...] realizar uma entrevista piloto com uma 

amostra da população a ser entrevistada [...], que pode não só auxiliar na adequação do 

roteiro, como também servir para que os entrevistadores com pouca experiência se 

familiarizem com a arte de entrevistar” (p.63).  

Portanto, esse pré-teste ou entrevista piloto, teve por objetivos: verificar o uso de 

linguagem mais apropriada que facilitasse a compreensão das perguntas e adequar a 

sequência das mesmas de forma temática. Ao ser apresentado à banca de qualificação para 

arguições e sugestões de ajuste, permitiu posterior organização na ordem e estrutura de 

algumas questões, a fim de estabelecer um melhor encadeamento de ideias. 

O roteiro de pesquisa tem como funções: 

 

 Ser um elemento que auxilia o pesquisador a organizar-se antes e no 

momento da entrevista; [...] e, ser um elemento que auxilia indiretamente 
o entrevistado a fornecer informações de forma mais precisa e com maior 
facilidade, [...], deve garantir por meio das perguntas a serem feitas na 
entrevista, a abrangência total dos conceitos a serem estudados. 
(MANZINI, 2008, p. 38) 

 

 Mesmo após a reelaboração do roteiro, durante as entrevistas com os sujeitos da 

pesquisa ainda foram feitas algumas modificações, principalmente de linguagem para 
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tornar as perguntas mais claras, pois “a entrevista semi-estruturada se desenrola a partir de 

um esquema básico, porém não aplicado rigidamente, permitindo que o entrevistador faça 

as necessárias adaptações” (MENGA, 1986, p.34). 

Como já exposto, o estudo aqui apresentado versa sobre a atuação de profissionais 

de psicologia, que têm suas atividades cotidianas relacionadas à educação escolar de alunos 

com TGD. Assim, uma vez entendida sua natureza e feita à escolha dos procedimentos 

metodológicos necessários para alcançar seus objetivos, para compor o universo da 

pesquisa, estabeleci como critérios de participação dos sujeitos: ter graduação em 

psicologia, atuação atrelada à Educação e ter acompanhado alunos com TGD. 

Para definir a amostra da pesquisa contatei colegas em ambientes acadêmicos pelos 

quais trafego e solicitei a sua participação como sujeitos da pesquisa. Alguns desses 

profissionais me apresentaram outros colegas. Foram, então, investigados individualmente 

seis profissionais, de ambos os sexos, que atuava na rede pública, lotados em secretarias de 

educação, com experiência no atendimento de alunos com TGD por no mínimo, um ano 

letivo, a partir de 1996. 

Antes de começarmos a entrevista, de acordo com os padrões de ética em pesquisa, 

retomei os objetivos, as questões que seriam abordadas e confirmei o consentimento livre 

esclarecido para a entrevista e para a autorização para a gravação da mesma. 

A gravação das falas favoreceu um melhor encadeamento de ideias por parte do 

pesquisador que, não tendo que atuar como escriba enquanto perguntava, ficou com a 

atenção exclusivamente voltada a investigar todas as possibilidades de esclarecer o tema, 

entregando-se livremente ao conjunto de ideias expostas pelos sujeitos. Estes últimos, por 

sua vez, também puderam expressar suas ideias sem o desconforto de ter que interromper 

seu relato aguardando o registro. Indica-se “[...] o uso do gravador na realização da 

entrevista para que seja ampliado o poder de registro e captação de elementos” (BELEI, 

PASCHOAL, NASCIMENTO E MATSUMOTO, 2008, p. 189). Além disso, a gravação 

diminuiu possíveis erros e distorções das falas por parte da entrevistadora, garantindo maior 

fidedignidade dos dados a serem transcritos, analisados e interpretados. 

Todas as entrevistas foram transcritas e duraram cerca de uma hora e foram feitas 

nos locais de trabalho dos profissionais, exceto uma delas, pois o mesmo estava em férias. 
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Na transcrição, foi mantido o resguardo e o sigilo sobre os sujeitos e seus locais de 

trabalho, respeitando os termos implícitos nas Resoluções 196/96, de 10 de outubro de 

1996, do Conselho Nacional de Saúde, e do Conselho Federal de Psicologia, Resolução 

016, de 20 de dezembro de 2000. Assim, após leitura criteriosa algumas informações foram 

omitidas, entre essas, as que dizem respeito às que possibilitariam a identificação do 

município onde trabalham seus colegas de trabalho e os assistidos na prática cotidiana, com 

o intuito de evitar qualquer possibilidade de falta ética. 

Reitero que os dados omitidos neste estudo não eram relevantes na investigação e 

que, portanto sua ausência não influenciou na análise dos resultados. 

Ainda com a intenção de não causar constrangimento aos entrevistados, os erros de 

língua foram corrigidos na transcrição, pois entendo que também não são objetos de 

análise.  

Foram utilizados os devidos documentos relacionados a ética em pesquisa: carta de 

apresentação da pesquisa e termo de consentimento e livre esclarecido ( Apêndices B e C, 

respectivamente), que foi assinado pelos sujeitos após a leitura do conteúdo das entrevistas.  

Os dados transcritos das entrevistas foram organizados a partir de categorias de 

análise, a saber: 

CATEGORIA I - Parâmetros orientadores para atuação em psicologia 

Composta por concepções e diretrizes teóricas que norteava as práticas, 

divergências e convergências entre os profissionais e a relação com a equipe 

multidisciplinar, tem por intenção identificar e descrever os parâmetros subjacentes à 

atuação dos psicólogos, relacionando-os aos modelos médico e social e identificar as 

divergências e convergências entre as práticas dos entrevistados. 

CATEGORIA II - Possibilidades de intervenção em psicologia 

Composta por um elenco das principais atividades do psicólogo escolar em seu 

cotidiano, pela descrição dos instrumentos que utiliza as intenções no planejamento das 

ações e as dificuldades para o desenvolvimento adequado do trabalho, tem por intenção 

verificar e inventariar as práticas de intervenção e analisar a abrangência e a relação das 

mesmas com as demandas e os parâmetros orientadores.  
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CATEGORIA III– Os alunos com TGD e as demandas da escola  

Tem por intenção identificar e apresentar demandas da escola relacionadas aos 

alunos com TGD aos psicólogos e compreender sob quais referências teóricas pautam-se 

estes profissionais para pensar na concepção dos transtornos. 

CATEGORIA IV– Subsídios para formação de psicólogos  

Partindo da análise das informações sobre a avaliação que os sujeitos entrevistados 

fazem das condições de trabalho e conhecimento necessários a atuação desses com pessoas 

com TGD ,as dificuldades enfrentadas cotidianamente por esses psicólogos e a relevância 

que dão aos conhecimentos adquiridos nos cursos de graduação em psicologia, buscou-se 

apresentar alguns subsídios necessários à formação do psicólogo escolar.  

Com os dados utilizados na análise procuramos então, estabelecer relações entre os 

mesmos e os referenciais teóricos adotados nesta pesquisa, de modo a atingir seus objetivos 

e responder às questões que a motivaram. 
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CAPÍTULO 1 - TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO - TGD: 

HISTÓRIA, ESCOLARIZAÇÃO E REFERENCIAL BIOMÉDICO 

 

Nesse capítulo temos por intenção conceituar as crianças com Transtornos Globais 

do Desenvolvimento – TGD do ponto de vista histórico, biomédico e escolar.  

Iniciamos com a retrospectiva histórica da loucura, uma vez que a descrição de suas 

expressões de comportamento e modo de relacionar-se com as pessoas  são caracterísicas 

identificadas com frequência em crianças com sofrimento psíquico intenso, entre essas, as 

que têm TGD. 

Dando sequência apresentaremos algumas informações que dizem respeito a esfera 

biomédica com dados contidos no Manual de Transtornos Mentais DSM IV- TR. 

 

 

1.1 A história dos transtornos de desenvolvimento e sua escolarização 

 

 

Roland Jaccard em seu livro intitulado “A loucura”, publicado em 1979, apresenta 

algumas concepções de loucura, anteriormente discutidas por alguns estudiosos, que nos 

levam a refletir acerca da posição da loucura na sociedade. Lembra-nos, em seus escritos, 

que a loucura sempre esteve presente na sociedade e demonstra que ela exerce fascínio e 

também traz medo.( JACCARD,1979) 

Durante a Idade Média a loucura era uma possibilidade para todos, havia loucos 

célebres, com os quais as pessoas gostavam de divertir-se, loucos que escreviam livros, 

contavam histórias,  

 

 [...] até o século XVII, deu-se, no essencial, liberdade à loucura: ela circula, ela 

faz parte do cenário e da linguagem comum; o próprio louco não tem direito a 
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nenhuma consideração especial, ele é simplesmente portador de um enigma, tão 

temível quanto fascinante.” (JACCARD, 1979, p. 20). 

 

Com a constituição da burguesia, a psiquiatria torna-se necessária para legitimar 

cientificamente a exclusão de uma “categoria comum, que agrupa todos os que são levados 

às casas de internação, são os incapazes de participar da produção, da circulação ou 

acumulação de riquezas.” (JACCARD, 1979, p.20). Assim, os loucos, os sem razão, os fora 

da “norma” social, foram levados as casas de internação, entre esses os mendigos, 

libertinos, velhos, portadores de doenças venéreas, vagabundos etc... 

Portanto, os conceitos de patologia e normalidade estão vinculados ao contexto 

social em tempo e espaço específico e  

 

[...] ser louco difere, de acordo com as culturas, e as diversas enfermidades [...], o 

sintoma não tem uma existência em si, mas sim uma significação e uma função 

para o paciente e o círculo a que se destina. Onde o psiquiatra não existe, a 

loucura não é doença, é um desvio em relação à norma social, [...] toda 

civilização em um sistema próprio de normas, o que é normal numa delas poderia 

ser considerado patológico em outra e vice-versa. (JACCARD, 1979, p. 34). 

 

Nesse contexto, a psiquiatria se estabeleceu como ciência e a sua prática iniciou-se 

reconhecidamente no século XIX, quando os alienistas começam a pesquisar as causas 

biológicas, físicas que explicassem as desordens do comportamento, do pensamento e da 

afetividade humana. A criação de hospícios pretendia a terapêutica, a correção e a educação 

dos ditos loucos. A partir de uma abordagem organicista implanta-se a psiquiatria, 

afirmando ser a loucura uma doença do cérebro. Assim, técnicas terapêuticas foram criadas, 

como o uso do eletrochoque, de neurolépticos e da lobotomia. 

A história da psiquiatria infantil tem suas raízes em experiências educativas e 

pedagógicas, com início marcado pelos estudos e trabalhos desenvolvidos pelo Padre Ponce 

de Leon sobre a educação de surdos.  

 

Bercherie delimitou três grandes períodos na estruturação dessa clínica da 
criança. No primeiro período, os três primeiros quartos do século XIX, o único 

transtorno mental infantil é o retardamento, uma noção tal qual constituída por 

Esquirol, já antes de 1820, sob o nome de idiotia. Como os autores desse período 



 31 

não acreditavam na existência da loucura na criança, o que era objeto de 

discussões na época era o grau de irreversibilidade do retardamento mental. Para 

Pinel e Esquirol o retardo era considerado como global e definitivo. (CEZAR, 

2008, p.11) 

 

A história da psiquiatria infantil está diretamente ligada à história da educação 

especial, a qual, segundo Mendes, “[...] começou a ser traçada no século XVI, com médicos 

pedagogos, que desafiando os conceitos vigentes passaram a acreditar nas possibilidades 

educacionais de indivíduos até então considerados ineducáveis” (2001, p. 2). As primeiras 

experiências voltadas a educação dessas pessoas, já institucionalmente, se deram em 1760 e 

1784, na cidade de Paris, e em 1854, enfocaram as deficiências visual e auditiva
9
. No 

Brasil, foi criado o Instituto Imperial dos Meninos Cegos, no século XVIII. A deficiência, 

na época no Brasil era considerada hereditária e incurável. 

O trabalho descrito por Itard também um exemplo de um tratamento médico-

pedagógico. Pode ser considerado como um dos primeiros quadros descritos de TGD. Foi o 

caso de Victor de Aveyron, encontrado na floresta de La Caune, sul da França, em 1800, 

cuja descrição inicial era:  

 

Um menino nu, aparentando ter de 12 a 15 anos, mudo e que parecia surdo. Não 

fazia mais do que emitir grunhidos e sons estranhos, não reagia às interpelações 

nem a fortes ruídos, cheirava tudo que lavava as mãos. Sua locomoção era mais 

próxima do galope, andando também de quatro, quando alcançava grande 

velocidade (GALVÃO, 2000, p.11). 

 

As pessoas nessa condição eram vistas como incapazes e necessitadas de proteção e 

cuidados, eram colocadas em hospícios, albergues e asilos para tratamento e educação, e 

essas instituições tinham um caráter assistencialista
10

. 

O médico Jean Marc Gaspar Itard na época desenvolveu um método de ensino na 

tentativa de educar o jovem Victor a fim de que, ele pudesse se adaptar ao mundo e que 

“[...] ao longo do tratamento moral o louco deveria aprender a ser são” (BAUTHENEY, 

                                                           
9
 Bueno (1993) cita como marco o Instituto Nacional de Surdos-Mudos, em 1760, e o Instituto dos meninos 

cegos, em 1784 (p. 64). 

10
 Amiralian ( 1986,p. 3) define como atendimento assistencialista aquele cujas instituições preocupam-se em 

cuidar “[...] somente das suas necessidades físicas, sem propor condições para o seu desenvolvimento.”  
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2011, p. 51), acreditava Itard que Victor se estimulado adequadamente, poderia curar-se, 

visto que “[...] considerava a causa da deficiência do menino decorrente da privação de 

experiências intelectuais, como também da falta de contato com seres de sua espécie” 

(BOSA, 2002, p.100). 

Seguin deu continuidade ao trabalho de Itard, pois havia sido seu aluno  e foi por ele 

influenciad. Estagiou em Bicetrê e fundou a “escola para educação integral” de sujeitos 

com deficiência. Essa escola pode ser considerada, segundo Bosa (2002), como uma 

proposta inovadora, pois buscava utilizar o contexto como recurso, favorecer uma 

pluralidade de experiências e caracterizou-se “[...] pela iniciativa criadora evidenciada na 

criação de muitos materiais didáticos, como jogos de encaixe com grau progressivo de 

dificuldade, estes materiais influenciaram o trabalho de Maria Montessori, que visitou a 

escola de Séguin em 1889”. (p. 104). 

Séguin tecia muitas críticas à forma como os outros médicos tratavam seus 

pacientes nos hospitais. Acusava-os de coisificá-los, defendia que reduzi-los ao ambiente 

patológico inviabilizava sua recuperação. Ele propunha ser o contexto o 

[...] produtor de singularidades. [...] compreensão fundamental para a sua 

proposta de intervenção educativa, crítica à concepção “ortopédica” de educação 

e defensora de uma lógica de valorização a pluralidade e do contexto (BOSA, 

2002, p.105). 

  

As contribuições do médico ao considerar a importância do contexto e dos 

significados dos acontecimentos para elaboração e reelaboração de propostas educativas, 

incentiva e favorece a observação e o registro das atividades, condutas que serão grandes 

aliadas no entendimento da dinâmica do trabalho e do desenvolvimento dos pacientes. A 

concepção educativa de Séguin destaca-se, sinteticamente, por  

 

[...] intensa valorização do ambiente e da sua complexidade; integração das 

aprendizagens da criança e da vida em grupo; ruptura com a repetição estéril do 
mesmo exercício que não seja acompanhado de reestruturação que compreenda a 

situação e reconhecimento da distinção entre o plano perceptivo e aquele 

cognitivo da educação, favorecendo a passagem de um plano ao outro ( BOSA, 

2002, p.107).  
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Como já vimos anteriormente, no século XVIII pessoas com perfil fora do esperado 

eram tratadas como incapazes e inferiores, primeiramente eram vistas como uma ameaça 

social devido à crença popular de que sua anormalidade poderia ser causada por espíritos 

que as possuíam, depois como improdutivas numa sociedade onde a riqueza e o padrão da 

burguesia se insinuava e a doença mental vista como causa hereditária, excluía os mais 

pobres e seus descendentes do meio social, oferecendo um tratamento que variava entre a 

execução, ou trepanação11 para a remoção da doença mental ou, ainda, a internação. 

Segundo Kupfer, (2002,p. 20); 

 

Para muitos educadores, o esforço humanizador de Itard cedeu lugar a esforços de 

adestramento. Assim, o ramo educativo da psiquiatria educativa desembocou na 

atualidade, em métodos educativos para crianças autistas capazes de chegar ao 

absurdo de propor que não se fale com elas, já que isto as perturba, e de afirmar 

que o importante é ensiná-las a atravessar a rua, fechar botões e ir ao banheiro 

sem perturbar os adultos. 

 

Bercherie aponta como o segundo período da psiquiatria infantil o final de 1880, no 

qual se enfatiza a oposição das doenças mentais adquiridas, as psicoses alcoólicas e os 

transtornos mentais das doenças infecciosas - as doenças mentais constitucionais – uma 

degenerescência mental hereditária ou adquirida precocemente. Para o autor 

 

[...] a partir da concepção de grandes afecções endógenas de Kraepelin, como a 

epilepsia, psicose maníaca-depressiva e a demência precoce, que a clinica 

psiquiátrica pode se desenvolver, de modo que o conceito de demência precoce 

constituiu-se referencia para o trabalho de Bleuer  ( CEZAR, 2008,p.15) 

  

Aranha (1995) se refere ao momento descrito como período da institucionalização e 

o descreve como sendo caracterizado pelo atendimento segregado, apoiado na alegação de 

que essas pessoas seriam mais bem assistidas em ambientes separados, nos quais obteriam 

maior atenção para suas necessidades de aprendizagem e de desenvolvimento. 

A institucionalização foi então um período caracterizado pela retirada dessas 

pessoas da comunidade, oferecendo, em espaços segregados, proteção e cuidado.  

                                                           
11

 Trepanação: abertura de orifício do crânio. 



 34 

Com a obrigatoriedade da escolarização, os alunos que não aprendiam eram 

encaminhados para avaliação com profissionais – médicos e psicólogos – que se 

encarregavam de diferenciá-los e categorizá-los, encaminhando-os para atendimento 

institucionalizado e especializado para serem educados, formando assim as classes 

especiais em escolas públicas, constituídas por um grupo de alunos que, embora 

frequentando o ambiente escolar, ficavam à margem do ensino formal. Para Mendes (2006, 

p. 388): 

Assim a educação especial foi constituindo-se como um sistema paralelo ao 

sistema educacional geral, até que, por motivos morais, lógicos, científicos, 

políticos, econômicos e legais, surgiram as bases para uma proposta de 

unificação.  

 

Na década de 1960 o atendimento institucionalizado entra em crise, pois 

questionamentos sobre esse modo de assistir aos alunos com deficiência e /ou com graves 

comprometimentos mentais, começaram a surgir por parte das pessoas com deficiência e 

por parte do segmento de parcela da sociedade envolvida com a causa, o que desencadeou 

uma reformulação do modelo, culminando no paradigma denominado integração. 

No depreender de Mantoan (2005, p. 14), paradigma pode ser entendido: 

 

Como um conjunto de regras, normas, crenças, valores, princípios que são 
partilhados por um grupo em um dado momento histórico e que norteiam o nosso 

comportamento, até entrarem em crise, porque não nos satisfazem mais, não dão 

mais conta dos problemas que temos de solucionar.  

 

Com o movimento dos direitos humanos, em 1960, afirmando que estes deveriam 

atingir toda a população, independente de sua condição econômica, social e física o modelo 

de atendimento institucional, entra em crise, que desencadeia uma mudança de paradigma. 

Os alunos atendidos de modo institucionalizado ficam limitados na possibilidade de 

usufruir plenamente seus direitos. Segundo Mendes (2006), entre os fatores que motivaram 

tais mudanças está a segregação, que limita, ou até nega, o exercício da cidadania das 

pessoas com deficiência ou transtorno mental, indo contra o movimento dos direitos 

humanos. Para a autora: 
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Tal contexto alicerçou uma espécie de base moral para a proposta de integração 

escolar, sob o argumento irrefutável de que todas as crianças com deficiência 

teriam direito inalienável de participar de todos os programas e atividades 

cotidianas que estão acessíveis para as demais crianças (MENDES, 2006, p.388). 

 

Outro fator apontado pela autora é a crença em um ambiente modelador de 

aprendizagens, portanto, é importante a convivência dos que apresentam deficiência com as 

demais pessoas para uma melhor integração. Os primeiros podem observar e aprender 

condutas mais adequadas e conviver em contextos desafiadores e mais reais; as demais 

crianças podem beneficiar-se com “a possibilidade de ensiná-los a aceitar as diferenças nas 

formas como as pessoas nascem, crescem e se desenvolvem, e promover neles as atitudes 

de aceitação das próprias potencialidades e limitações” (MENDES, 2006, p. 388). 

Também é apontado como fator o desenvolvimento das classes especiais, 

apresentando evidências empíricas de que as pessoas com deficiência também têm 

possibilidades de aprender e de desenvolver maior independência para a melhoria da 

qualidade de vida, aliada à preocupação da ciência em investigar como, onde e porque elas 

podem aprender. Isto, 

 

[...] associado ao custo alarmante dos programas paralelos especializados que 

implicavam segregação, num contexto de crise econômica mundial, permitiu a 

aglutinação de interesses políticos, prestadores de serviço, pesquisadores, pais e 

portadores de deficiências em direção à integração dos portadores de deficiência 

nos serviços regulares da comunidade. (MENDES, 2006, p. 388). 

 

A partir de tais observações é possível concluir que a manutenção institucional e a 

condição improdutiva da pessoa com deficiência em muito oneravam o Estado, fato que 

também favoreceu o desenvolvimento de ações políticas governamentais com o intuito de 

inseri-los ensino regular e na classe comum. Assim, a partir da década de 1970, iniciam-se 

as propostas de atendimento integração escolar no Brasil, um processo que busca melhores 

recursos para reabilitar a pessoa com deficiência, indo ao encontro dos interesses políticos e 

econômicos da época, impulsionados também pela reflexão e crítica sobre os direitos 

humanos e da academia científica. 

Durante o período onde prevaleceu o paradigma de integração, os especialistas de 

equipes compostas por médicos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas e, entre eles, o psicólogo, 
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no caso específico, de pessoas com suspeita de deficiência intelectual e TGD
12

, 

disponibilizavam-se em clínicas, oficinas abrigadas e centros de reabilitação e 

determinavam, a partir do princípio de “normalização” 
13

, o que deveria ser modificado no 

sujeito para a vida em sociedade. O trabalho era caracterizado por um modelo médico-

reabilitador, em que o atendimento era planejado por etapas dirigidas, partindo de uma 

avaliação pautada na etiologia, intervenção e encaminhamento. As intervenções eram 

sistematizadas em treinos e capacitação. Nas palavras de Palácios (2007, p. 60), 

[...] muitos dos profissionais que vinham para estas instituições eram da área de 

medicina, estabeleciam alguns objetivos fundamentalmente reabilitadores e 

organizavam seu trabalho de acordo com um modelo mais médico e reabilitador 

do que educacional. 

 

Os modelos de atendimento para favorecer a integração escolar eram de acordo com 

os princípios básicos do mainstreaming
14

, propondo uma inserção gradativa da pessoa ao 

sistema regular de ensino, combinando várias formas de atendimento entre a escola regular 

e os serviços especializados, variando em níveis, da segregação à integração, sendo que a 

mudança de nível de atendimento acontecia na medida em que o aluno demonstrava ter se 

adaptado e evoluído, adquirindo uma postura o mais próximo do normal, o que o 

encaminharia para uma classe comum. Um exemplo desse tipo de proposta de organização 

de recursos em educação especial é o sugerido por Deno (1970 apud MENDES, 2006, p. 

390): um sistema em cascata, 

 

[...] envolvendo: 1) classe comum, com ou sem apoio; 2) classe comum associada 

a serviços suplementares; 3) classe especial em tempo parcial; 4) classe especial 

em tempo integral; 5) escolas especiais; 6) lares; 7) ambientes hospitalares ou 

instituições residenciais. Tal sistema pressupunha uma possibilidade de mudança 

                                                           
12 Nesse período eram denominados como doentes mentais/condutas típicas  ou ainda psicóticos, 
porém, como tenho o propósito de identificar o seu atendimento no decorrer dos períodos,  utilizo 
TGD. 

13
 “A normalização não era algo para ser feito para uma pessoa, no sentido de tentar normalizá-la, mas sim um 

princípio que fornecia critérios através dos quais os serviços poderiam ser planejados e avaliados” (MENDES, 

2006, p. 390). 

14
 “Mainstreaming se refere à integração temporal, instrucional e social do excepcional elegível com crianças 

normais, de forma progressiva, baseada em estudos e avaliações individuais. Requer aceitação e 

responsabilidade administrativa entre o sistema regular de ensino e educação especial” (PEREIRA, 1980, p. 

6). 
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de nível para o aluno, buscando um grau maior de integração escolar com base 

nas potencialidades e no progresso do aluno. 

 

Esse modelo de atendimento foi se mostrando inadequado, pois as pessoas com 

deficiência ficavam permanentemente na posição na qual haviam sido colocadas, sendo 

somente o seu desempenho o fator fundamental para a sua evolução, deixando-as 

continuamente à margem da participação na vida social e segregadas. Era preciso, portanto, 

intervir no ambiente para que elas pudessem exercer sua cidadania e transformar-se em 

sujeitos de sua própria existência. Dessa forma, a integração tornou-se um paradigma 

insuficiente, não favorecendo oportunidades igualitárias de educação, participação social e 

autonomia para as pessoas com deficiência /ou Transtorno mental, culminando em uma 

nova crise de paradigmas na qual se estabelecem novas regras e normas, partilhadas pelo 

segmento em questão. Assim, desde o final do século XX, a busca e a construção de novos 

saberes e condutas diferenciadas para o atendimento educacional especializado vem se 

estabelecendo no qual se tem denominado paradigma da inclusão escolar. 

A Psicologia, ao longo do século XIX e até aproximadamente o início do século 

XX, ficou mais destinada a atender às solicitações escolares e médicas em torno das 

dificuldades de aprendizagem e às crianças com transtornos mentais graves, que não 

estavam neste grupo e que sempre foram atendidas de forma segregada, ficando durante 

anos esquecidas em relação a escolarização. Havia muitos estudos e instituições voltadas a 

atender pessoas com deficiência intelectual, física, auditiva e visual, mas discussões sobre 

escolarização e tratamento dessas crianças com referidos transtornos começam a surgir com 

o advento da luta antimanicomial no final da década de 1980. 

Com a obrigatoriedade da escola, em 1834, crianças com transtorno foram elevadas 

à categoria de humano. Aliás, todas as crianças foram elevadas a essa categoria, visto que 

“adentra os discursos científicos, quando passa a ser digna de nota. E, por digna de nota, é 

ser um sujeito passível de escolarização, de engajamento na força de trabalho e proto-

consumidor” (KUPFER, 1998, p. 104). Muitos alunos que até então estavam fora do 

contexto escolar começaram a frequentá-lo, e os educadores começaram a se deparar com 

alunos que não conseguiam aprender aquilo que eles pretendiam ensinar. Estes eram 

encaminhados para avaliação a fim de saber por que não aprendiam. 
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Nos anos que se seguiram, o tratamento destinado a essas crianças baseava-se numa 

tentativa de modelar comportamentos, trabalhando inclusive com técnicas da linha 

comportamental (behaviorista) de reforço positivo e negativo diante das situações. A partir 

de algumas críticas com a crescente demanda de crianças que não acompanhavam a escola, 

aliada à hipótese de que o problema era a escola e não o aluno, surgiram instituições que se 

propunham a investir num trabalho diferenciado com aqueles com TGD, buscando neles 

potenciais de aprendizagem. “A escola experimental de Bonneuil é uma instituição francesa 

fundada em 1969 por Maud Mannoni, uma psicanalista que se propôs a receber ali crianças 

psicóticas, autistas, débeis, que não eram acolhidas em escolas regulares” (KUPFER, 2002, 

p. 32). Essa escola dá início a uma possibilidade de frequência à escola para essas pessoas, 

pois trabalha com a possibilidade que elas têm de aprendizado, não exclusivamente com a 

supressão do sintoma. É um novo marco para a escolarização dessas crianças, 

demonstrando quanto a educação e a psicanálise sempre estiveram entrelaçadas. 

Essa experiência abre espaço para o que foi chamado de “educação terapêutica”, 

que corresponde a intervenções que pretendem, de forma interdisciplinar, com ênfase nas 

práticas educacionais, a retomada do desenvolvimento, da estruturação psíquica e da 

sustentação de sujeito da criança com TGD. Rannã (2005, p. 85) afirma ser necessária a 

manutenção de uma parceria entre psicanálise e educação, ressaltando que: 

 

Freud chega a sustentar inicialmente que uma educação sem repressão e baseada 
nos conhecimentos psicanalíticos poderia ser uma grande arma na profilaxia das 

neuroses. Afirmava também que as crianças que não tinham possibilidades de ser 

objeto de um trabalho psicoterapêutico direto, mas, sim, poderiam ser tratadas a 

partir de métodos pedagógicos. 

 

No âmbito da saúde, no denominado segundo período a psiquiatria fundamentou 

diversos trabalhos, dentre esses, temos Heller que a descreveu a demência precoce da 

seguinte forma: 

 

Trata-se do aparecimento, a partir dos 3-4 anos, em crianças que, até então, 

haviam tido um desenvolvimento normal, de um estado de morosidade e 

indiferença, com negativismo, oposição, transtornos afetivos (cólera, ansiedade), 

seguidos de uma desagregação da linguagem e de diversos transtornos motores 

bastante característicos: agitação, estereotipias, maneirismos, catatonia, 
impulsões [...] observa, no entanto a persistência de uma certa capacidade de 

atenção e de focalização e, sobretudo, a conservação de uma fisionomia 
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inteligente, que diferencia nitidamente essas crianças dos verdadeiros 

retardados.(CEZAR, 2008, p.15) 

   

 No início da década de 1990, houve algumas tentativas de atendimento em saúde 

para pessoas com TGD, como os Hospitais Dia Infantis (HDIs), que, embora não asilares, 

seguia a mesma proposta do atendimento para adultos. Era necessário então pensar num 

atendimento mais voltado às crianças, um atendimento que contemplasse suas 

necessidades, que trabalhasse as relações entre elas e suas famílias, escola e professor.  

Atualmente, na saúde, trabalha-se com essa população nos Centros de Atendimento 

Psicossocial Infantil (Capsi), que é um serviço ambulatorial que fornece atendimento 

individual, medicamento, psicoterapia, entre outros; atendimento em grupo, oficinas 

terapêuticas, orientação familiar e ações intersetoriais, mas pouco ou nada trabalham em 

relação à escolarização. 

 

O terceiro período, da história da psiquiatria começa na década de 1930, 

caracteriza-se pela influencia da psicanálise sobre a clínica infantil e pela 

concepção da infância. [...] Verificam-se, os efeitos da obra fundamental de 

Bleuler (1911) [...] estudos psicanalíticos, cada vez menos separável dos esforços 

psicoterápicos, [...] Evidencia-se a contribuição dos conceitos da pediatria, 

psicologia do desenvolvimento, psicopatologia e psicanálise em diversos estudos 

e pesquisas na Europa e nos EUA, destacando os trabalhos de Kanner, Margaret 

Mahler, Frances Tustin, Donald Winnicott e Francoise Dolto. (16) 

 

 

1.2. Os transtornos globais do desenvolvimento do ponto de vista biomédico 

 

 

A descrição feita neste capítulo contém informações sucintas e básicas que 

facilitarão o entendimento de alguns dados contidos nessa pesquisa. 

Segundo critérios de diagnóstico médico, os TGD abarcam vários transtornos, sendo 

eles: Transtorno Autista, Transtorno de Rett, Transtorno Desintegrativo da Infância, 

Transtorno de Asperger e o Transtorno global sem outra especificação, os quais poderão 

estar ou não acompanhados de deficiência intelectual. 



 40 

De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais-, 

DSMIV utilizado inclusive pelos documentos do MEC como referência para descrevê-los, 

todos os transtornos apresentam em comum a tríade composta por “comprometimento 

grave e global em diversas áreas do desenvolvimento: habilidades de interação social 

recíproca, habilidades de comunicação ou presença de estereotipias de comportamento, 

interesses e atividades” (DSM-IV-TR, 2002, p. 98). 

Os quadros a seguir foram retirados do documento “Educação Especial na 

Perspectiva da Inclusão Escolar: transtornos globais do desenvolvimento” (CUNHA; 

BELISARIO FILHO, 2010) que foi elaborado em conjunto com a Universidade Federal do 

Ceará. Segue a descrição sucinta das características cada um dos transtornos. 

Síndrome de Rett, descrita em 1966 pelo neurologista Andréas Rett em Viena, tem 

causa genética relacionada ao cromossomo X, que, embora apareça na primeira infância, 

tem um período de aproximadamente 36 meses de funcionamento normal. 

É progressiva e evolui em quatro estágios em que, a criança vai diminuindo sua 

ação no mundo e o, controle do corpo deixa de se comunicar pela fala, perde a marcha, 

necessita de ajuda intermitente para hábitos diários. Em relação aos outros TGD é a menos 

estudada, em função da perda de sua autonomia e habilidades e sua inserção na instituição 

regular geralmente requer um acompanhante diariamente. 

 

Quadros 1 - Descrição dos Transtornos Globais do Desenvolvimento 

 SÍNDROME DE RETT  

 

Características gerais      Idade de início Importante para o diagnóstico 

diferencial  
Desenvolvimento de múltiplos déficits 

específicos após um período de 
funcionamento normal nos primeiros 
meses de vida. 
Desaceleração do crescimento do 
perímetro cefálico. Perda das 
habilidades voluntárias das mãos 
adquiridas anteriormente, e posterior 

desenvolvimento de movimentos 
estereotipados semelhantes a lavar ou 
torcer as mãos. 

Primeiras manifestações 

após os primeiros 6 a 12 
meses de vida. 
Prejuízos funcionais do 
desenvolvimento dos 6 
meses aos primeiros anos 
de vida 

Presença de crises convulsivas. 

Desaceleração do crescimento do 
perímetro cefálico. 
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O interesse social diminui após os 
primeiros anos de manifestação do 
quadro, embora possa se desenvolver 

mais tarde. 
Prejuízo severo do desenvolvimento da 
linguagem expressiva ou receptiva. 

 

TRANSTORNO DESINTEGRATIVO DA INFÂNCIA 

Características gerais Idade de início Importante para o diagnóstico 

diferencial 

Regressão pronunciada em múltiplas 

áreas do funcionamento, após um 
desenvolvimento normal constituído de 
comunicação verbal e não-verbal, 
relacionamentos sociais, jogos e 
comportamento adaptativo apropriado 
para a idade.  
As perdas clinicamente significativas 

das habilidades já adquiridas em pelo 
menos duas áreas: linguagem expressiva 
ou receptiva, habilidades sociais ou 
comportamento adaptativo, controle 
intestinal ou vesical, jogos ou 
habilidades motoras.  
Apresentam déficits sociais e 
comunicativos e aspectos 

comportamentais geralmente observados 
no autismo.  

Após 2 anos e antes 

dos 10 anos de idade.  

.  

 

O transtorno não é melhor explicado 

pelo Autismo ou Esquizofrenia.  
Excluídos transtornos metabólicos e 
condições neurológicas.  
Muito raro e muito menos comum do 
que o Autismo 

 

TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO SEM OUTRA 

ESPECIFICAÇÃO 

 

Características principais Idade de manifestação Importante para o diagnóstico 
diferencial 

 

Existe prejuízo severo no 
desenvolvimento da interação social 

recíproca ou de habilidades de 
comunicação verbal e não-verbal ou 
comportamentos, interesses e atividades 
estereotipados. 

   

Quando tais características estão 
presentes, mas não são satisfeitos os 
critérios diagnósticos para um 
Transtorno Global do 
Desenvolvimento ou para outros 
quadros diagnósticos como 
Esquizofrenia, Transtorno da 
Personalidade Esquizotípica ou 

Transtorno da Personalidade 
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Esquiva. 

 

O termo autismo foi introduzido no meio psiquiátrico por Plouller, quando o mesmo 

estudou pacientes com o diagnóstico de demência precoce em 1906, cinco anos depois 

Bleuler definiu o termo autismo como “perda de contato com a realidade, causada pela 

impossibilidade ou grande dificuldade na comunicação interpessoal.” (p.11).  

 Na década de 40, Léo Kanner dedicou-se a estudar detidamente 11 crianças que 

apresentavam comportamentos diferenciados da maioria, que encontravam-se 

principalmente prejudicados na área de comunicação e interação pessoal e em 1943, 

publicou seu trabalho “Distúrbios autísticos do contato afetivo”, no qual apresentava as 

principais características dessas crianças. (ORRÚ, 2009, p.18). 

Assim como Kanner outros investigadores se propuseram a estudar o autismo, tais 

como,Bettelheim (1944), Mahler (1975), Klein ( 1989) e Lorna Wing entre outros.  

Wing faz uma crítica à separação de autismo típico e atípico, afirmando que isso só 

importa para demandas clínicas e tem pouco valor em termos de intervenção. Dessa forma, 

propõe na década de 70 a noção de “espectro autista”, que é adotada para designar a tríade 

de comprometimentos, linguagem- comunicação social – imaginação. 

O autismo é o TGD provavelmente mais estudado e é seguido pela síndrome de 

Asperger. 

 

AUTISMO 

Características principais Idade de manifestação Importante para o diagnóstico 

diferencial 

Prejuízo no desenvolvimento da 
interação social e da comunicação. 
Pode haver atraso ou ausência do 

desenvolvimento da linguagem. 
Naqueles que a possuem, pode 
haver uso estereotipado e repetitivo 
ou uma linguagem idiossincrática. 
Repertório restrito de interesses e 
atividades. Interesse por rotinas e 
rituais não funcionais. 

Antes dos três anos de 
idade.  

Prejuízo no funcionamento ou atrasos 
em pelo menos 1 ou 3 áreas : 
interação social; linguagem para 

comunicação social;jogos simbólicos 
ou imaginativos. 

 

SÍNDROME DE ASPERGER 
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Características gerais Idade de início Importante para o diagnóstico 

diferencial 
Prejuízo persistente na interação 

social. 

Desenvolvimento de padrões 

restritos e repetitivos de 

comportamento, interesses e 
atividades. 

 

 

Tem início mais tardio do 

que o Autismo ou é 

percebido mais tarde (entre 

3 e 5 anos). Atrasos 

motores ou falta de destreza 
motora podem ser 

percebidos antes dos 6 anos. 

Diferentemente do Autismo, podem não 

existir atrasos clinicamente significativos no 

desenvolvimento cognitivo, na linguagem, 

nas habilidades de auto-ajuda apropriadas à 

idade, no comportamento adaptativo, à 
exceção da interação social, e na curiosidade 

pelo ambiente na infância. 

 

Como vimos, os TGD apresentam uma complexidade de comportamentos que 

podem prejudicar muito sua convivência na sociedade e na escola, dado as limitações das 

pessoas que se apresentam nos quadros acima descritos, aliadas as limitações da sociedade 

em relacionar-se com elas, como afirma o psiquiatra italiano, Giovanni Jervis, que é 

lembrado por Jaccard: 

  

 A loucura não é fundamentalmente diferente das experiências que quase todos 

nós temos em nossas vidas e que - com poucas exceções- não desejamos repetir: a 

experiência do desespero e, ao mesmo tempo, da autopunição e da angustia 

paralisante, da perda de uso e prazeres do corpo, a experiência da confusão e do 

pânico, os pesadelos de uma noite de febre, a exaltação enganosa da embriaguez, 

as ciladas de um ambiente indecifrável e hostil, de pedagogias destrutivas, de 
mensagens contraditórias ou de erros que se repetem; a paralisia, a solidão, o 

sentimento de morte e a incapacidade de comunicação enfrentada pelos que são 

presas desses elementos, quando duram demasiado e suscitam nos, outros na 

melhor das hipóteses, uma tolerância desenvolta ou paternalista, ou, na pior delas 

as humilhações, desprezo e rejeição. (JACCARD, 1979, p.12) 

   

Portanto, para desenvolvermos um trabalho mais efetivo com essas pessoas 

acreditamos que é preciso conscientização das nossas dificuldades para lidar com o 

desconhecido, com o enigma que transcende qualquer descrição reducionista sobre tais 

transtornos. É necessário que façamos uma rede, no sentido descrito por Cunha e Belisário 

Filho, 2010, que tenham como objetivo apoiar a educação inclusiva de modo intersetorial e 

interdisciplinar, com a colaboração de profissionais da saúde e educação, que possam 

assessorar as escolas, famílias a comunidade e essas pessoas.  

O atendimento multidisciplinar dentro desta rede faz-se também necessário. Nesta 

pesquisa a investigação se deu sobre o trabalho do psicólogo no âmbito educacional para 

atender a demanda advinda das escolas em relação aos alunos com TGD, pois: 
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Do papel de único agente definidor da escolaridade de alunos, o psicólogo é um 

dos possíveis parceiros do professor quando se faz necessário pensar em 

intervenções específicas com vistas a garantir sua permanência na classe comum 

ou que sua escolaridade não seja interrompida ou realizada apenas em outros 

espaços educacionais. (PRIETO, 2008,. p.1). 

 

A criança com TGD apresenta uma organização psíquica peculiar que se revela no 

encontro com o outro com diferenças significativas, de contato, de interação e de 

comunicação, acarretando prejuízos nos relacionamentos interpessoais. Trata-se de um 

desafio para a Educação, à Psicologia e a sociedade a convivência com essas crianças, que 

se verifica na demanda da escola em relação a esses alunos que é direcionada aos 

psicólogos. 

 Assim, uma vez descritos os transtornos, e a história de sua escolarização nos 

debruçaremos no próximo capítulo a descrever a trajetória e os modos de atuação do 

psicólogo escolar e sua interface com a educação especial. 
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CAPÍTULO 2 - MODELO MÉDICO E MODELO SOCIAL: PARÂMETROS E 

PRÁTICAS EM PSICOLOGIA ESCOLAR 

  

 

Embora a Psicologia tenha sido regulamentada como profissão apenas em 27 de 

agosto de 1962, pela Lei Federal nº 4.119, é possível encontrar referências à sua prática 

muitos anos antes. Profissionais de formação diversa, entre eles médicos, advogados, 

filósofos e educadores, estiveram envolvidos com a Psicologia, desenvolvendo trabalhos e 

pesquisas relacionados à Saúde, à Educação e à vida em sociedade, portanto, ao definir seu 

objeto e sua atuação, essa ciência recebeu influências variadas das referidas áreas. 

No estudo em questão, interessamo-nos particularmente em compreender as 

intervenções do psicólogo no contexto educacional, destacamos inicialmente, do Código de 

Ética da Profissão
15

 como relevantes para nortear as práticas neste contexto, os seguintes 

princípios fundamentais: 

 

I.O psicólogo baseará o seu trabalho no respeito, na promoção da liberdade, da 

dignidade e da igualdade e da integridade do ser humano, apoiado nos valores 

que embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos.  

II. O psicólogo trabalhará visando promover a saúde e a qualidade de vida das 

pessoas e das coletividades e contribuirá para a eliminação de quaisquer formas 

de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 

III. O psicólogo atuará com responsabilidade social, analisando critica e 

historicamente a realidade, política, econômica, social e cultural. (CFP, 2005, 

p.2).  

 

Essas premissas apontam para o compromisso do psicólogo com a sociedade e 

demonstram o interesse e a intenção da categoria em aproximar-se de questões nas quais os 

direitos humanos estejam sendo prejudicados, entre esses, ressaltamos neste estudo, o 

direito a educação. 

                                                           
15

 Terceira reformulação, 2005. 
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Os pressupostos apresentados afirmam ainda que o psicólogo, ao atuar deve utilizar-

se de seu conhecimento para interceder, defender e proteger o ser humano de qualquer ação 

que implique em prejuízos para sua saúde mental.  

Portanto, um profissional que esteja em sintonia com essas orientações determina-se 

e compromete-se com a Declaração dos Direitos Humanos (1948) e sua advocacia; 

socializando esses direitos por meio da prática cotidiana, do ensino e da educação
16

, 

promovendo a liberdade e a dignidade, fazendo uma análise critica da sociedade e 

direcionando a sua prática com a intenção de preservar a igualdade de direitos. 

De acordo com Silva (2005, p. 24): 

 

Seria preciso que nós psicólogos cuidássemos sistematicamente, com um olhar 

muito intenso, das dimensões subjetivas que estão envolvidas nos processos de 

violação dos direitos humanos, da questão do processo de produção de sofrimento 

mental que está implicado na temática da institucionalização da sociedade. 

 

No capítulo anterior, voltamos a nossa atenção para discorrer sobre a caracterização 

dos alunos com TGD e sobre como tem sido seu percurso escolar nos últimos anos. 

Pudemos ver o quanto têm sido oprimidos e discriminados, com consequente exclusão 

escolar e social, que também tem se estendido aos seus familiares.  

Dando continuidade ao estudo que aqui se apresenta, em que, temos como 

finalidade, expor alguns dos parâmetros que norteiam as práticas habituais em psicologia 

escolar para atender à demanda relacionada aos alunos e mais especificamente descrever 

algumas possibilidades de intervenção e parceria com a educação especial. Iniciaremos com 

uma breve apresentação a história da psicologia escolar e sua interface com a educação 

especial onde, num caminho de contínuo movimento social, ambas estão sempre em 

transformação.  

Entendemos que, para compreender o modo como a Psicologia estrutura sua prática, 

faz-se necessário situá-la em contexto sócio histórico e cultural, identificando a qual 

demanda social e ideológica a mesma serve e, consequentemente, como estabelece seu 

                                                           
16

 Definição da LDBEN/96:  Art. 1º A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida 

familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e 

organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais ( BRASIL, 1996). 



 47 

compromisso com a educação e com a sociedade, ou seja, em função de que e de quem a 

psicologia vem trabalhando desde seu início no Brasil. 

Segundo Meira (2007), um dos elementos imprescindíveis ao pensamento crítico é a 

reflexão dialética. Esta, 

[...] busca apreender o movimento e as contradições dos fenômenos, 

compreendendo-os com fatos sociais concretos, sínteses de múltiplas 

determinações e, nesse sentido como realidades históricas que podem ser 

transformadas pela ação humana (p.39). 

 

Para finalizar este capítulo, abordamos algumas práticas emergentes em psicologia 

escolar relacionadas à educação especial. 

A Psicologia é uma ciência marcada pela diversidade teórica e metodológica, suas 

práticas cotidianas variam tendo como parâmetros o modelo clínico, com ênfase na atenção 

individual ou intervenções com foco na coletividade características de um modelo social. 

Esses modelos também estão descritos no decorrer deste capítulo, uma vez que os 

utilizamos como parâmetros na análise final acerca dos dados adquiridos no campo deste 

estudo. 

 

 

2.1 Parâmetros e práticas em psicologia 

 

 

Alguns dados aqui descritos foram selecionados do Projeto Memórias da 

Psicologia
17

, coordenado por Taverna, que toma como início na Linha do Tempo o ano de 

1830
18

 Outras informações são contribuições de autores que escrevem sobre o tema em 

livros, teses e dissertações e revistas científicas na atualidade. 

Dividimos essa história basicamente em três momentos: de 1830 a 1930, período em 

que a Psicologia se estrutura como ciência; de 1930 até aproximadamente a década de 

                                                           
17

 Disponível no site do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo (WWW.CRP/SP.ORG.BR.). 

18
 Maria Helena de Souza Patto (1984) inicia a história em 1906, com a Primeira República, e isto 

explicitaremos mais adiante. 
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1970, quando é definido melhor seu campo de ação, diferenciando-se definitivamente das 

outras áreas; e um terceiro período compreendendo da década de 1960/1970 até os dias 

atuais, momento em que a profissão fica marcada por intensa reflexão sobre as suas práticas 

e os compromissos sociais. 

O Projeto Memórias da Psicologia, desenvolvido pelo Conselho Regional de 

Psicologia de São Paulo – CRP/SP, teve como intenção registrar o desenvolvimento da 

psicologia no Brasil e contribuir para ampliar os conhecimentos na área. Ao elaborar a 

linha do tempo da Psicologia, no material é apontado como marco no Brasil o ano de 1830, 

quando então são fundadas as faculdades de Medicina na Bahia e no Rio de Janeiro e os 

médicos reivindicam que sejam implantados os hospícios. A partir de então, os anos 

subsequentes foram caracterizados por uma intensa criação de hospícios e de trabalhos 

desenvolvidos na área, que se preocupavam em investigar as relações entre comportamento 

humano, organismo e hereditariedade.  

Entre os trabalhos desenvolvidos na área de Medicina, destacamos alguns que 

demonstravam, já em 1843, evidentes preocupações com o nível mental e o 

desenvolvimento da inteligência, época em que José Augusto César de Menezes defende a 

tese “Proposições a respeito da inteligência” (CRP/SP, 2008). Também anunciavam uma 

preocupação com a educação e a aprendizagem e com os recursos que a favoreceria a 

inteligência. O médico e “[...] educador baiano, Abílio César Borges, Barão de Macahubas, 

em 1883, apresenta, na exposição nacional de educação, o aparelho escolar múltiplo, o 

‘Arithometro Fracionário’, cujo objetivo era facilitar o processo ensino-aprendizagem” 

(CRP/SP, 2008). 

No campo da educação escolar no Brasil,embora a Constituição de 1824 já 

orientasse quanto à instrução primária gratuita, esta não se disponibilizava a todos. Em 

1934, a Constituição colocou o ensino como obrigatoriedade, além da gratuidade. Foi 

criado o Ministério da Educação e o governo assume a função de integrar e planejar a 

educação.  

 Vivíamos num período monárquico, em que o acesso à Educação era para as 

classes dominantes. Esse período foi marcado por um pensamento eugenista, no qual 

pesquisadores ofereciam elementos de cunho científico que comprovava a inferioridade de 
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alguns e a superioridade de outros em função da hereditariedade. Para Campos (2010, p. 

220): 

A ideia da inteligência como atributo geneticamente determinado, 

diferencialmente distribuído pela natureza e cujo desenvolvimento dependia 

prioritariamente da maturação do indivíduo correspondia a uma modelo escolar 

seletivo, as escolas sendo consideradas agências de distribuição dos indivíduos 

entre as ocupações disponíveis, de acordo com seu potencial herdado. 

As discussões e suposições acerca da hereditariedade como determinante de 

comportamento e aprendizagem, bem como da superioridade de raças, prosseguem nos 

escritos de Raymundo Nina Rodrigues, que defende essas ideias, e as publica em várias 

revistas periódicas e jornais. 

A partir de 1889 inicia-se a Primeira República, que, conforme nos aponta Patto 

(1984), foi um período no qual a maioria do povo brasileiro não tinha acesso à escola. 

Havia muitos analfabetos. No entanto, com a escassez de mão-de-obra qualificada 

era necessário pensar em reformas educacionais que contribuíssem para sanar essa 

problemática. 

 

Ao examinar as raízes históricas da introdução da psicologia no Brasil, buscando 

contextualizá-la enquanto área de conhecimento e prática profissional, 

particularmente na Educação Patto (1984) identificou três momentos principais 

de sua trajetória no Brasil: o período da 1º república (1906 a 1930) que, inspirado 

por influências européias, se caracterizou pelo desenvolvimento de estudos em 

laboratórios, realizados por um número reduzido de profissionais e que 

provocaram pouca ou nenhuma interferência ao contexto social da época 
(MEIRA, 2002, p.36). 

 

Em 1890, na reforma do ensino promovida por Benjamim Constant, foi introduzido 

o ensino da Psicologia na formação de professores, mas ambas – a Educação e a Psicologia 

– já estavam convencidas de uma concepção de humano, assentada no inatismo, que se 

valia de aspectos da hereditariedade para explicar o comportamento e a diversidade. 

No mesmo ano, Rui Barbosa criou o Pedagogium, um “centro de produção de 

conhecimento e estímulo para novas realizações educacionais [...] nesta instituição foi 

criado o primeiro laboratório de psicologia no Brasil, idealizado por Binet” (ANTUNES, 

2003, p. 151), o laboratório foi criado em 1906 e dirigido por Manuel Bonfim por 

aproximadamente quinze anos.  
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Sawaya (2002) afirma que, a partir de 1914, proliferaram os laboratórios de 

psicologia para corroborar com essa situação. 

 

Voltados para o estudo das características dos estudantes em termos de motivação 

e aprendizagem e desenvolvimento mental, buscavam nas diferenças individuais 

que trouxessem justificativas para as suas dificuldades escolares, considerando os 
portadores de características incompatíveis com a aprendizagem e o ajustamento 

escolar. (p.198). 

 

As escalas de desenvolvimento, baseadas em modelos europeus, lançaram a ideia da 

existência de padrões de comportamento e maturação relacionados a cada faixa etária, o 

que estimulou a intensificação da produção e do uso de testes de inteligência, estimulando a 

crença na psicometria e no modelo desenvolvimentista de compreensão do humano, modelo 

este, de realidade social europeia, que pouco ou quase nada, tinham a ver com o contexto 

da realidade brasileira.  

 

O conhecimento das semelhanças e diferenças individuais em relação a algumas 

características psicológicas e psicossociais tinha se tornado possível de forma 

mais objetiva com as técnicas da psicometria, especialmente com o trabalho de 

Alfred Binet e Théodore Simon em Paris, no início do século XX. Desse trabalho 

decorreu a formulação dos conceitos de idade mental (posteriormente quociente 

de inteligência de Stern) e de aptidões, expressando relações entre idade 

cronológica e níveis de desenvolvimento intelectual, emocional ou social, através 

de comparações por coorte de idade nas respostas a testes específicos (CAMPOS, 

2010, p.217) 

 

A crença no desenvolvimento humano hereditário e homogêneo alimenta a ilusão de 

que é possível prever o comportamento e que a aprendizagem é decorrente do grau de 

maturação que o ser humano alcançou. A justificativa do fracasso escolar de alunos, 

geralmente de baixa renda, foi sustentada pela psicologia por meio de constructos 

científicos servindo a educação e legitimando a exclusão escolar e, portanto, a consequente 

limitação de participação cidadã de determinadas categorias da sociedade. Para Campos, 

(2010, p.210):  

 

Para que a escola passasse, naquele momento, a exercer a sua função 

especificamente capitalista – a de separar os indivíduos e de alocá-los em 
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diferentes lugares da escala ocupacional – era necessário justificar por que não 

havia lugar para todos no topo da pirâmide, isto é, nas profissões não manuais. 

Para isto, a ideologia dominante se apropria da noção das diferenças individuais e 

abre espaço, no interior do sistema escolar, para este novo profissional – o 

psicólogo – encarregado de utilizar a tecnologia já então desenvolvida na Europa, 

de medida da inteligência e das aptidões. 

 

A Educação e a Psicologia viviam estreitas relações de cumplicidade ideológica, nas 

quais, buscavam justificativas individuais para as dificuldades de aprendizagem, afastando 

do convívio escolar aqueles alunos que porventura ameaçassem sua estabilidade e prestígio 

da escola. 

Antunes (2003), afirma que, de 1890 até aproximadamente 1930, a Psicologia viveu 

a fase da autonomização, momento em que onde seu campo se constituiu como área 

específica de conhecimento. Sequencialmente, após a revolução de 1930 até meados de 

1960, segundo a autora, houve um período de intensas mudanças na educação, no qual a 

psicologia foi marcada pela organização de seu campo de conhecimento, sendo esta, como 

denominada por Antunes, na qual os psicólogos ocuparam-se notadamente das questões 

educacionais. 

Em 1927, Lourenço Filho criou o teste ABC, que media e a prontidão para a 

alfabetização, sendo o mesmo amplamente divulgado e adotado. O Manifesto dos Pioneiros 

da Escola Nova, em 1932, defendeu a formação universitária para os professores e, em 

1934, foi fundada a Universidade de São Paulo.  

 

A Escola Nova, movimento progressista na Pedagogia moderna, trazia uma nova 

proposta educacional, a partir de uma concepção de infância que abandonava a 

visão tradicional, em que a criança era possuidora de uma natureza corrompida, 
necessitando ser “cultivada” para que o mal fosse desenraizado. A criança 
passava a ser vista como possuidora de uma natureza pura e boa, que precisava 

ser conhecida em sua profundidade para que o trabalho educacional pudesse 

contribuir para mantê-la assim, pura, espontânea, livre. Conhecer seu 

desenvolvimento para poder corrigir seu percurso se tornou tarefa 

imprescindível. (BOCK, 1997, p.319) 

 

A Psicologia caminhava paralelamente à educação acompanhando suas mudanças e 

oferecendo suporte científico para explicar o comportamento humano, o desenvolvimento e 

avaliar as possibilidades de aprendizagem.  
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De acordo com Antunes, (2003), a criação das escolas normais em todo país, 

impulsionou os estudos sobre a Psicologia Educacional e sobre a Psicologia em geral, visto 

que nelas também se originaram diferentes formas de atuação psicológica. 

 

Já o modelo explicativo genético-funcional, baseando-se no estudo da gênese das 
diferentes estruturas psicológicas e na sua funcionalidade para o desenvolvimento 

e adaptação a formas cada vez mais complexas de relação entre sujeito e 

ambiente, seria a contribuição teórica específica da psicologia dita experimental. 

[...] era possível isolar e manipular determinadas variáveis e verificar seus efeitos, 

[...] se valiam de propostas de observação e escuta dos sujeitos através de 

questionários e testes. [...] tratava-se, sem dúvida, de aperfeiçoar os instrumentos 

de conhecimentos dos educandos, visando fornecer aos educadores elementos 

objetivos para o planejamento das atividades ( CAMPOS, 2010, p.217). 

 

Após a Revolução de 1930, vale dizer que houve um contínuo investimento na 

proposta de professores através da Escola de Aperfeiçoamento, contribuíram para tal 

formação, o Laboratório de Psicologia anexo à escola, dirigido por Helena Antipoff, e a 

Sociedade Pestalozzi criada em 1944, que além de atender a crianças com deficiência, 

preparava também professores para atuar em classes especiais na escola pública. Todas 

essas instituições estavam localizadas em Belo Horizonte.  

 

Este período caracteriza-se, sobretudo, pela prática de diagnóstico e, 
secundariamente, de tratamento da população escolar (segundo depoimento de 

técnicos pertencentes às clínicas estaduais e municipais de atendimento ao escolar 

cf. Masini, 1978, p.22), procurando a seleção dos “mais” “aptos” seja ao ingresso 

na escola, seja ao progresso nos estudos, seja aos diferentes níveis educacionais e 

atividades profissionais; vale-se como instrumento básico dos testes psicológicos. 

(PATTO, 1984, p.76). 

 

Antunes (2003) conta que Ulisses Pernambucano, médico, diretor da escola Normal 

Oficial de Pernambuco e criador, em 1925, do Instituto de Psicologia de Pernambuco. Foi 

também fundador da primeira escola para deficientes mentais no Brasil, pois acreditava que 

os mesmos mereciam oportunidades educacionais próprias as suas condições.  

Bock, em 1999, declara ser esta história, na fase da consolidação, a evidente 

“institucionalização da Psicologia”, mas também registra mostras do pensamento dialético 

no período. Afirma numa contrapartida ao no modo simplista e ahistórico de compreender o 
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homem e sua subjetividade, em que coexistia “um conhecimento crítico que concebia o 

homem e o fenômeno psicológico como indissociáveis do processo de socialização, 

entendendo o psiquismo como manifestação e como instância histórica e social”. ( p.319). 

Cita como protagonistas dessa via, “Helena Antipoff, Manoel Bomfim e Ulisses 

Pernambucano que representam um setor da Psicologia que não foi vitorioso na História, 

mas que registrou suas ideias, permitindo-nos hoje resgatá-los.” ( p.319). 

Assim como Bock, Campos em 2010 reafirma no seu estudo sobre psicólogos, que 

durante este período, havia também quem apresentasse visões alternativas sobre a 

inteligência e sobre o fracasso ou sucesso escolar, não os reduzindo à natureza do 

indivíduo. Aponta, como exemplo, a obra de Helena Antipoff, de 1936, que argumentava 

sobre as influências do meio nos resultados dos testes, e ”discutia a definição de 

inteligência proposta por Binet e observava que dificilmente os instrumentos de medida 

utilizados poderiam atingir o atributo em estado puro, como queria Binet” (p.213). 

O atendimento psicológico, a partir de 1945, iniciou-se sistematicamente no serviço 

público, “com a criação do setor de Orientação Psicopedagógica da divisão de Assistência e 

Recreio da Secretaria de Cultura e Higiene” (TRAUTWEIN, 2005, p.59). Em 1947, este 

setor se transformou num setor de psicologia clínica, subordinado ao Departamento de 

Educação, Assistência e Recreio, a quem cabia a promoção social da infância e o 

desenvolvimento da cooperação, assistência e a difusão do ensino primário. 

Segundo a referida autora (2005), o departamento para o qual os psicólogos 

prestavam serviço era o que gerenciava os Parques Infantis, os quais foram criados para 

atender os filhos de operários. Havia uma preocupação com os desajustes de personalidade 

das crianças, assim, o trabalho do psicólogo era voltado também a formação de dirigentes 

dos Parques Infantis, local em que se ministrava cursos.  

Vale lembrar que a preocupação estava voltada para o controle do comportamento 

das crianças de famílias de baixa renda, pois eram estas que frequentavam as creches. Outro 

fato pontual é a intensa preocupação com o preparo dos professores para atuar com crianças 

diferentes do ideal, ou seja, os pobres e os supostos alunos com deficiência e transtornos 

mentais. 
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Depois de 1948, portanto, após a Declaração Universal dos Direitos Humanos e 

após a ampliação do ensino, intensificaram-se as preocupações com o analfabetismo no 

país. No entanto, a verdade é que o trabalho do psicólogo assentava-se na preocupação em 

entender e trabalhar com a população que fugia à “norma”, esta enquanto padrão esperado 

pela sociedade. Aos psicólogos foi entregue o trabalho com os inadaptados, “aplicando 

testes e técnicas psicológicas, impedindo a evasão, a repetência e o fracasso escolar e, ao 

mesmo tempo, melhorando o desempenho dos alunos” (TRAUTWEIN, 2005, p.60) para, 

enfim, torná-los competentes e adaptados.  

A partir de 1962, com a Lei 4119, de 27 de agosto, que legalizou a profissão, inicia-

se o período denominado por Antunes (2003), de reconhecimento legal da profissão e 

ocorre a ampliação dos cursos de formação de psicólogos e a profissionalização. Houve o 

fortalecimento de uma psicologia voltada a avaliar os distúrbios de comportamento 

partindo de uma perspectiva individual, com destaque para a atuação em Psicologia clinica, 

portanto, as propostas educacionais que se seguiram após a regulamentação da profissão e o 

modelo de atuação não eram muito diferentes da situação apresentada no período anterior.  

A partir da época da ditadura militar, de 1964, duas teorias foram significativas para 

nortear o trabalho do psicólogo escolar: a Teoria da Carência Cultural, que “afirma que o 

ambiente cultural na pobreza é deficiente de estímulos sensoriais, de interações verbais, de 

contatos afetivos entre pais e filhos, de interesse dos adultos pelo destino das crianças” 

(PATTO, 2002, p.285), e a Teoria das Diferenças Culturais, na qual se afirma que não há 

deficiência, mas que as diferenças culturais entre as classes impossibilitam o aluno de 

entender os conceitos trabalhados. 

 Ambas as teorias, focando no aluno a responsabilidade pelo fracasso apresentado 

no contexto escolar, seja pelo déficit, ou seja, pela diferença, com esta crença, os psicólogos 

e educadores encaminhavam seu trabalho na busca de soluções que minimizassem essas 

dificuldades, trabalhando com a reabilitação ou reparação do aluno. 

Nessa direção, em 1975 um projeto piloto pretendia caracterizar a criança da 1ª 

série, aplicando testes de prontidão e escala de maturidade mental, juntamente com a 

avaliação psicopedagógica feita pelo professor, “colaborando na formação de classes mais 
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homogêneas – princípio adotado como facilitador de aprendizagem – encaminhando-os, 

caso necessário, para atendimento especializado” (TRAUTWEIN, 2005, p.61). 

Como vimos, a Psicologia teve, desde sua concepção, influência 

predominantemente médica, pautada no darwinismo e nas justificativas biológicas 

divulgadas pelo movimento eugênico e higienista, que legitimavam a crença de que, são 

aptidões de natureza individual do ser humano que determinam as suas competências para a 

aprendizagem. Essas influências marcaram caracteristicamente a formação dos 

profissionais psicólogos e consequentemente suas práticas junto a educação e a educação 

especial.  

Considerando nossa imersão num contexto social no qual ecoam valores e crenças 

específicas nas relações familiares, escolares, no trabalho e na sociedade, se atentarmos 

para os encontros entre a Psicologia e a Educação dentro dessa história, entenderemos que, 

ambas as ciências não são neutras nem estáticas, também recebem as convicções e 

normatizações expressas na sociedade, tendo inclusive a ação de difundi-las. 

Ambas, durante longos períodos estiveram comprometidas com uma ideologia que 

privilegia a classe burguesa em detrimento das outras, a psicologia por sua vez, esteve por 

todos esses anos trabalhando numa prática diagnóstica, ortopédica, reabilitadora e curativa, 

no modelo denominado modelo médico ou clínico, onde a doença mental e os problemas de 

aprendizagem aparecem encobrindo os fenômenos sociopolíticos que são interpretados e 

legitimados como sendo dificuldades individuais. 

A Psicologia ofereceu à Educação, durante os períodos já descritos, uma prática 

prioritariamente e tradicionalmente medicalizante
19

, ocupou um papel de executor na 

educação, pois  diante de queixas escolares, baniu da escola alunos que tinham o direito de 

permanecer nela, direito universal e humano, provocando indignação por parte de alguns 

educadores e causando admiração aos olhos de outros que  

 

                                                           
19

 O termo medicalização refere-se ao processo de transformar questões não médicas, eminentemente de 

origem social e política, em questões médicas, isto é , tentar encontrar  no campo médico as causas  e soluções 

para problemas dessa natureza. (MOYSES, COLLARES, 2010, p.25). 
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[...] jubilosamente, festejavam  a imagem recém construída, tomada porém de 

empréstimo às ideologias que nela queriam ver uma prática ortopédica, corretiva 

das ações dos professores sobre as crianças, mas que isso, pediam que 

confirmassem a máxima liberal segundo a qual as diferenças não provêm da 

desigualdade de oportunidades e sim das diferenças individuais. (KUPFER, 2008, 

p.55) 

 

Dando continuidade a essa história, a Psicologia e a Educação receberam 

influências de pesquisas e trabalhos que começaram a ser elaborados para investigar a 

responsabilidade do sistema escolar quanto ao baixo rendimento dos alunos, principalmente 

das crianças mais pobres. Cito, por exemplo, a pesquisa de Patto, que em 1984 publica o 

livro Psicologia e Ideologia, marcando a introdução à crítica da psicologia escolar. 

Ao analisar criticamente a constituição da Psicologia científica e, em particular da 

Psicologia escolar, e as abordagens e teorias hegemônicas na área, em especial a 

teoria da carência cultural, a autora tornou-se referência obrigatória para todos 

aqueles que buscavam um novo sentido e uma nova perspectiva de atuação, que 

se colocasse a serviço de um efetivo processo de democratização educacional e 

social. (MEIRA, 2002, p.55). 

 

Principia-se um período em que a Psicologia Escolar busca ressignificar, sua prática 

a luz de alguns dos pressupostos de concepções teóricas da psicologia sócio-histórica e do 

pensamento marxista posicionando-se de forma crítica sobre a inadequação da atuação do 

psicólogo escolar nos períodos anteriores. 

É importante dimensionar a concepção de homem que abarca as teorias Bock, nos 

apresenta a diferenciação entre os conceitos de natureza humana - conceito relacionado a 

uma visão liberal de homem -  e condição humana baseada na teoria marxista, argumenta 

que “não existe natureza humana, existe condição humana. Essa ideia, que pode parecer 

banal a princípio mas gera, na verdade, grandes diferenças nas concepções em Psicologia.” 

(2002, p14) 

O conceito de natureza humana apresenta o homem como tendo uma essência 

universal e eterna, o caracteriza como natural; é como concebê-lo descolado da sociedade e, 

portanto o único responsável por seu destino. Já a definição da condição humana significa 

compreender o homem como “um ser que constrói as formas de satisfação de suas 

necessidades e faz isto com outros homens, essa é a sua condição” (p.16), é uma teoria que 
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enfatiza como determinante das condições da vida, a própria vivência, que é determinada 

socialmente, histórica e politicamente.  

Bock, (2007) aponta também outros pressupostos da teoria sócio-histórica que vão 

colaborar para a construção da psicologia escolar numa perspectiva crítica, são eles, a 

concepção de homem como sendo.  

 

[...] um ser constituído em seu movimento, ao longo do tempo, nas relações e 

condições sociais e culturais engendradas pela humanidade”, a relação dialética  

entre “indivíduo/ sociedade [...], onde um constitui o outro [...],sendo assim “O 

fenômeno psicológico é histórico e a prática psicológica é vista da perspectiva da 

saúde e  reflexões sobre a realidade e projetos coletivos são condições básicas 
para a saúde dos indivíduos (p.24)  

 

Precisamos nos questionar para perceber o quanto foram os psicólogos rendidas e 

envolvidos em uma ideologia da ordem, que não os permitiu enxergar o outro como igual, 

fosse ele o paciente, o aluno ou o colega. A difícil tarefa de mudança para a uma prática 

compromissada com a transformação da sociedade no sentido emancipatório, está no 

deslocamento de um papel. 

 

 E fazer isso não é fácil! Fazer isso é difícil. Fazer isso pressupõe romper com 

certo narcisismo disciplinar, com certo endeusamento da sua disciplina, para 

enfrentar a si próprio, para olhar para seu próprio umbigo e cortar na carne se for 

necessário (SILVA, 2005, p.25). 

 

Para uma prática crítica em Psicologia escolar é essencial concebermos o aluno 

como alguém imerso no momento sócio-histórico que o determina, assim, torna-se possível 

deslocar o eixo da responsabilidade pelo desempenho escolar do aluno para seu contexto, 

entendendo ser o processo de ensino-aprendizagem produzido em determinada realidade 

escolar e social, e a partir desses pressupostos repensar as intervenções da psicologia 

escolar em interface com a educação especial, de modo que ocorra no âmbito da 

coletividade. 

 

Voltando então, à questão da Psicologia e seu envolvimento com os direitos 

humanos, bem como ao sofrimento que sua violação causa, é possível pensar que, como 
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recomenda Silva (2005), primeiramente precisamos localizar a fonte de produção desse 

sofrimento, que provavelmente é “fruto das formas de institucionalização, organização e 

instituição de agências de estado que produzem e promovem o mal-estar e o sofrimento das 

pessoas” (p.25). Daí então é possível atentar para outros pontos de vista, no entendimento 

das diferenças individuais e no modo de olhar do psicólogo, para além daquele que julga e 

avalia, trata e orienta. Abre-se para a reflexão e a ressignificação dos parâmetros que vão 

nortear as intervenções a partir de então. 

Um psicólogo comprometido socialmente com a emancipação humana deve, 

portanto voltar-se para: 

 

[...] uma intervenção crítica e transformadora de nossas condições de vida. [...] 
romper com 500 anos de desigualdade social que caracteriza a história brasileira, 
rompendo com um saber que oculta esta desigualdade atrás de conceitos e teorias 

naturalizadoras da realidade social. Assumir compromisso social em nossa prática 

é acreditar que só se fala do ser humano quando se fala das condições de vida que 

o determinam. (BOCK, 1999, 153) 

 

Diante dessas questões podemos afirmar que o exercício profissional do psicólogo 

tem passado permanentemente por transformações em relação à sua identidade profissional, 

e a sua prática, agregando conhecimentos nas áreas sociais econômicos e política, 

correlacionando-os e refletindo sob a consistente e frequente influência de fatores externos 

na constituição da subjetividade humana e consequentemente nas interações sociais.  

 

  Esta tradição naturalizante do fenômeno psicológico nos jogou em uma 

perspectiva de profissão que sempre compreendeu nossa intervenção como 

curativa, remediativa, terapêutica. Temos nos limitado a ela nestes anos todos de 

profissão. [...] Mas isto vem mudando. A realidade objetiva, o mundo social e 

cultural vem invadindo nosso conhecimento e já não podemos mais falar de 

mundo psicológico sem considerar o mundo social e cultural. Ainda estamos 

construindo um modelo de relação entre estes mundos, entendendo que estes se 

influenciam e não que constituem um ao outro (BOCK, 1999, p.324). 

 

O psicólogo contemporâneo repensa sua identidade, reconhecendo que seu fazer 

está influenciado pela realidade social a qual pertence e que este fazer implica em 

mudanças contextuais tanto no âmbito individual como no coletivo. 
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Ainda nos pautando-nos pelos estudos de Bock,  

 

Se entendermos que a identidade é movimento, é metamorfose, devemos entender 

que a identidade profissional nunca estará pronta; nunca terá uma definição. 

Estará sempre acompanhando o movimento da realidade. [...] Temos uma 

identidade profissional que reflete a prática importante que temos tido, porém 
elitista, restrita, pouco diversificada e colada às necessidades e demandas de 

setores dominantes de nossa sociedade. Uma minoria [...] Queremos agora dar a 

volta por cima e construir uma profissão identificada com as necessidades da 

maioria da população brasileira, (BOCK, 1999, p.325). 

 

Assim, após o período denominado da consolidação da profissão, Meira, 2008, 

descreve-nos que as contribuições da atuação profissional vão em direção ao período do 

compromisso social, numa perspectiva crítica de atuação, deve o psicólogo escolar 

responder a três premissas para intervir num contraponto a abordagem tradicional. 

A primeira premissa é “pensar que os problemas educacionais são produzidos 

socialmente, [...] dentro de estrutura escolar, que por sua vez é construída dentro de uma 

lógica histórica determinada” (p.30) 

A segunda premissa é consequência da primeira, e consiste na mudança de foco nas 

ações, pois, se os problemas são produzidos socialmente, a sua superação ou minimização, 

só poderá se dar se houver uma intervenção no âmbito social, portanto, é incoerente com 

uma atuação crítica que as intervenções sejam voltadas somente para o sujeito.  

 

A terceira premissa é que nessa perspectiva crítica a finalidade e o objeto da 

psicologia escolar se modificam. O objeto não é o aluno, não é o sujeito e nem a 

escola, porque a escola é objeto do pedagogo. Coloca-se ai a necessidade de nos 

pesarmos na perspectiva que nós temos chamado de encontro, a partir da qual o 

objeto não é o sujeito e não é a educação, mas é o encontro, é a compreensão de 

como se dão essas articulações dos processos psicológicos e dos processos 

pedagógicos. (MEIRA, 2008, p.30) 

 

A partir dos parâmetros apresentados, propondo uma prática em Psicologia que seja 

crítica, baseada num modelo social e compromissada com a democratização do ensino, 

apresentam-se na atualidade algumas sugestões de propostas alternativas para o trabalho do 
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psicólogo que tenha como finalidade romper com uma prática médica e clínica na escola 

fazendo oposição a uma atuação profissional tradicional. 

Numa abordagem que prime pela coletividade, psicólogos e professores, junto aos 

alunos e suas famílias, podem utilizar seus conhecimentos para, em parceria, compreender 

e analisar criticamente a expressão da subjetividade humana nos processos de ensino-

aprendizagem, entendendo algumas das variáveis envolvidas como produto de uma 

ideologia e, a partir desse olhar, contribuir para a transformação da sociedade pela 

diminuição das desigualdades sociais, promovendo a saúde mental, e o acesso e a 

manutenção de uma educação que se pretenda inclusiva. 

 

Os referenciais teóricos tradicionalmente presentes na psicologia e de caráter 
heredológico, ambientalista, interacionista e behaviorista mantiveram como eixo 

de análise ora de aspectos referentes ao psiquismo e ao desenvolvimento 

cognitivo do indivíduo, ora aspectos meramente pedagógicos. Portanto a 

discussão crítica no campo da Psicologia Escolar insere um, novo eixo de análise: 

o processo de escolarização, constituído  a partir das condições objetivas , 

concretas que permitem ou não , que a escola possa cumprir as suas finalidades 

sociais. ( SOUZA, 2010,p.60). 

 

De acordo com Bock, há quatro elementos que são imprescindíveis “a um 

pensamento que se pretende crítico e que seriam os seguintes: reflexão dialética, crítica do 

conhecimento, denúncia da degradação humana e possibilidade de transformação social.” 

(2007, p. 39). A Psicologia contemporânea tem buscado ofertar no âmbito da educação 

novas propostas de intervenção, um modelo alternativo ao modelo médico e patologizante, 

que tenha um parâmetro crítico e foco social.    

Para Meira (2003, p.66), uma prática cotidiana do psicólogo que esteja pautado num 

modelo social, tem como objetivos: desmistificar explicações pseudo-científicas, contribuir 

para gestão democrática assim como para a autonomia e valorização do professor e 

melhoria dos vínculos dentro da instituição escolar. 

Quando a intervenção visa atingir a coletividade ocorre um investimento na 

ampliação da participação da comunidade no entorno da escola, no aprofundamento de 

estratégias onde o aluno possa desenvolver-se e utilizar-se de seus conhecimentos de modo 

significativamente consistente em prol do exercício de sua cidadania. 
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Mas, mesmo havendo uma contrapartida ao modelo de ensino tradicional, com a 

possibilidade de práticas que se denominam como emergentes
20

, “é importante salientar que 

ambas as formas de atuação, [...] coexistem e guardam entre si inter-relações e 

interdependências diversas” (MARTINEZ, 2010, p.43), as formas de atuação emergentes 

em psicologia, que tenham como parâmetros um trabalho pautado na coletividade, tem seu 

trabalho direcionado para o: 

Diagnóstico, análise e intervenção em nível institucional, [...] visando delinear 

estratégias de trabalho favorecedoras das mudanças necessárias para a otimização 

do processo educativo, participação na construção, no acompanhamento e na 

avaliação da proposta pedagógica da escola, [...] participação no processo de 

seleção dos membros da equipe pedagógica e no processo de avaliação dos 

resultados do trabalho. Contribuição para a coesão da equipe [...] e para sua 

formação, Coordenação de disciplinas e de oficinas direcionadas ao 

desenvolvimento integral dos alunos, e [...] para subsidiar o ensino personalizado, 

realização de pesquisas [...] para aprimorar o processo educativo, facilitar de 

forma crítica, reflexiva e criativa a implementação das políticas públicas. (2010, p 

47-53). 

 

Entre as sugestões de intervenção apresentadas, as atitudes necessárias em busca de 

modificar uma atuação do psicólogo escolar assentada no modelo médico estão em investir 

na participação de todos os envolvidos, num movimento de ambos os lados. 

 

Embora ainda não tenhamos uma avaliação das consequências desta formação na 

atuação profissional do psicólogo no campo da educação, podemos afirmar que a 

apropriação de uma modalidade de atuação profissional cuja ruptura 

epistemológica baseia-se em um olhar crítico e comprometido com a concepção 

política emancipatória implica a realização de um trabalho alicerçado na 

realidade educacional/ escolar brasileira. (ASBAHR, SOUZA, 2007 p. 186). 

 

O psicólogo pode contribuir para a Educação Especial quando percebe os artifícios 

do saber social e pode considerá-los para análise das situações escolares, pode romper com 

explicações psicologizantes e depositadas no aluno, bem como abandonar o modelo médico 

e tradicional, evitando resultados contaminados pelo contexto social a fim de possibilitar 

intervenções que proporcionem reflexão sobre a função social da Psicologia em interface 

com a Educação, caminhando para a transformação social, em conformidade com uma 

prática e com uma política emancipatória.  

                                                           
20

 Martinez, 2010, categoriza e descreve as formas de atuação do psicólogo em dois grupos - tradicionais e 

emergentes.(p.39) 
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Embora seja possível e por vezes necessário um apoio individual aos alunos, é 

imprescindível o exercício de uma postura que julgue não ser esta a única opção de 

intervenção do psicólogo que atua com a educação especial e na avaliação das dificuldades 

escolares que se apresentam neste âmbito. Acreditar que um atendimento individualizado 

reduzirá o fracasso escolar e determinará a permanência dos alunos com TGD ou qualquer 

outro na escola, é no mínimo ser onipotente e contribuir para evidenciar uma exclusão.  

As situações de exclusão escolar têm em comum o fato de que suas vítimas são 

pessoas que fogem ao tipo idealizado pela sociedade (os não brancos, os não ricos, os não 

produtivos, os não heterossexuais, os sem pais, os que não aprendem, os “anormais”), e 

sempre há, na relação com estas, alguém depositando nessas diferenças o motivo para 

restringir sua ação no ambiente escolar ou social.  

O psicólogo, ao intervir, deve estar atento para não reduzir o fracasso a questões 

psíquicas, delegando a ele o aspecto central de sua análise, pois “incorre no erro de 

desprezar inúmeras outras situações que, segundo várias pesquisas na área educacional, são 

constitutivas de ações realizadas pelas crianças e de reações de determinados contextos 

hostis” (SOUZA, 2002, p.123). 

A Educação e a Psicologia que se contrapõe à inclusão utilizam-se de informações 

impregnadas de uma ideologia que visa valorizar determinadas categorias em detrimento de 

outras, e, como se não bastasse, culpabilizar estas últimas justificando o desprezo e a 

desqualificação como provenientes de características individuais, incentivando a 

desigualdade social quando reproduz, através do ensino, as relações de dominação e 

submissão e não aceita a diversidade como uma característica humana, que causa 

sofrimento mental. 

 

2.2 Contribuições da psicologia para a educação especial 

 

 

Uma vez que este estudo pretende descrever e analisar práticas no âmbito da 

psicologia escolar e a colaboração de sua ação para com a Educação Especial e a 

escolarização de alunos com TGD, apresentaremos a seguir o enfoque da Psicologia em seu 
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trabalho na Educação Especial, bem como algumas contribuições teóricas no entendimento 

desta prática. 

 

Conforme aponta Angelucci,  

A instituição educacional teve, desde suas origens, a função de transmitir o saber 
àqueles que poderiam aprender, bem como a condição de excepcional/anormal 

traz em si a idéia de que a participação nos processos regulares, normais, de 

socialização, no mínimo, seria inadequada ou subaproveitada. Surge, então, as 

Educações Especiais, tendo em seu público justamente este agrupamento: aqueles 

considerados inadequados para a Educação Regular.(2010, p. 33) 

 

Cotrin (2010), estudou os percursos da Psicologia na Educação Especial e reafirma 

alguns aspectos da prática deste profissional já apresentada neste estudo. Como vimos, 

 

Coube a Psicologia Científica, com bases na fisiologia e na medicina, legitimar a 
ideologia que sustentava a reforma educacional, retirando o poder do interior da 

escola e dos professores para passá-los aos técnicos que têm acesso a este 

conhecimento, perdendo o professor o direito de falar e entender sobre a criança 

que estava ensinando. Esse cenário se adequou à política autoritária e 

coorporativa que se instalou no Brasil. (p.165) 

 

Cabia ao psicólogo o diagnóstico, indicando a existência de um novo grupo de 

pessoas, os deficientes intelectuais
21

, Mattos, (1994), em seu estudo sobre o educador no 

contexto do diagnóstico integral, denuncia: “A inexistência de uma sistemática de um 

trabalho em equipe interdisciplinar e a utilização de instrumentos que ‘não medem o que 

dizem medir’ rotulam de forma discriminatória e justificam decisões irreversíveis” (p.104).  

A utilização de instrumentos como os testes psicológicos utilizados pelos 

psicólogos, para medir a inteligência e as habilidades dos alunos, dando a escola subsídios 

para organizar as classes com alunos de igual capacidade, separando capazes de incapazes, 

contribuiu para a manutenção da institucionalização e a existência de uma educação 

especial substitutiva a escola. 

Mesmo Antipoff, que como já afirmamos tecia críticas aos testes psicológicos, 

 

                                                           
21

 Na época, a nomenclatura utilizada era deficiência mental. 
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[...] cedeu à visão de mundo proposta pelas ciências positivistas do início do 

século XX e estando no cerne deste contexto histórico, encontrou limites e 

dificuldades para vislumbrar e reconhecer as questões político - econômicas e as 

implicações sociais subjacentes a este modelo de ciência e de prática psicológica 

e pedagógica. (COTRIN, 2010, p. 169) 

 

Aos alunos que eram avaliados como incapazes de aprender o que o aparelho 

ideológico por meio do professor havia selecionado para ensinar, eram submetidos a um 

trabalho baseado na psicomotricidade, cuja proposta era de exercitar as habilidades 

perceptivo motoras, através de atividades que “propõem muito mais o controle e o treino (e 

portanto, o engessamento social) do que a reflexão, recurso por excelência de uma 

aprendizagem autônoma.” (COTRIN,2010,p.169) . 

Os psicólogos intervinham também na formação de professores, “foram chamados 

então, a explicar aos professores o funcionamento mental da criança e seus desvios” 

(COTRIN, 2010, p 177), fornecendo informações que os possibilitasse reabilitar alunos 

com deficiência intelectual a partir de exercícios psicomotores e subsídios teóricos que os 

auxiliasse no reconhecimento de desvios de conduta, assim a  psicologia fortaleceu seu  

status na educação especial. 

As práticas profissionais resultavam na segregação das crianças que não aprendem, 

os psicólogos continuavam diagnosticando e psicologizando , delegando aos  alunos e/ou 

aos seus familiares a responsabilidade pelo fracasso escolar, avaliando as queixas escolares, 

como se na escola houvesse uma neutralidade no ato de ensinar, vendando os olhos para as 

influências do contexto político e histórico cultural que atravessam a educação, 

compactuando com a manutenção de uma ideologia de classes que visava à dominação  e 

transversalmente a submissão e o sofrimento. 

Mas assim como a Psicologia, a Educação Especial no Brasil passou por mudanças 

paradigmáticas significativas ao longo dos anos, passamos pelo modelo da 

institucionalização, da integração e atualmente a educação especial, deve propor-se a 

contribuir para uma educação que seja inclusiva. Segundo a LDBEN de 1996, precisamente 

em seu capítulo V, art.58: “Entende-se por educação especial, para os efeitos desta lei, a 

modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, 

para educandos portadores de necessidades especiais”. E para colaborar com o 

cumprimento e contribuir para a implantação da referida lei, foram elaboradas as Diretrizes 
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Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, documento instituído pela 

Resolução nº 02/2001, que define educação especial como: 

 

Modalidade da educação escolar; processo educacional definido em uma proposta 

pedagógica, assegurando um conjunto de recursos e serviços educacionais 

especiais, organizados institucionalmente para apoiar, complementar, 
suplementar e, em alguns casos, substituir os serviços educacionais comuns, de 

modo a garantir a educação escolar e promover o desenvolvimento das 

potencialidades dos educandos que apresentam necessidades educacionais 

especiais, em todas as etapas e modalidades da educação básica (BRASIL, 

CNE/CEB Res. nº 02/2001, p.39).     

 

Conforme nos aponta Mazzotta (1982), a Educação Especial destinada a garantir a 

igualdade de oportunidades educacionais “representa um desafio aos educadores para 

encontrar caminhos e meios, estabelecer uma política de ação e criar facilidades para a 

provisão de recursos educacionais para todos os educandos” (p.49), e se é para todos, a 

educação especial é uma modalidade de ensino que pode e deve estar presente em todos os 

níveis da educação.  

 O documento internacional  Declaração de Salamanca (1994) traz entre suas linhas 

de ação a necessidade de se dispor, em todos os níveis, dos serviços externos de apoio, os 

quais são apontados como fundamentais para o sucesso de políticas educacionais 

inclusivas. Tal apoio pode ser direto ao aluno com necessidades educacionais especiais - 

NEE ou a instituições que a eles atendem. Exemplifica, ainda, o documento, como 

profissionais de apoio externo: o professor-consultor, terapeutas ocupacionais, psicólogos e 

fonoaudiólogos, sugerindo que o trabalho se desenvolva em parceria com a comunidade, 

envolvendo também os serviços não educacionais para viabilização de recursos. 

Mittler (2003, p.178) afirma que o profissional
22

 responsável por definir as 

necessidades educacionais especiais deve: 

 

[...] aprender o que está disponível para a escola e planejar o modo mais efetivo 

de trabalhar com os serviços de apoio, os quais incluem psicologia educacional e 

uma série de serviços de aconselhamento para idioma, alfabetização e aritmética, 
apoio ao comportamento e aos alunos com comprometimento sensorial. 

                                                           
22

 Coordenador de necessidades educacionais especiais. (MITTLER, 2003, p.178). 
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Ao definir os serviços de apoio dos psicólogos escolares, o autor sugere que os 

mesmos atuem no “desenvolvimento de pessoal, no gerenciamento do comportamento, 

aconselhamento, ligação entre a escola e a família, [...] no desenvolvimento de avaliação e 

planejamento individual” (p.179). 

Correia (2002, p.86) exemplifica o serviço oferecido pelo psicólogo, para a 

implementação da educação inclusiva: 

 

Psicologia: inclui o uso de testes psicológicos e educacionais, e de outros 

procedimentos de avaliação, e a obtenção, integração e interpretação de 

informação acerca do comportamento dos alunos, em condições relacionadas com 

a aprendizagem. Inclui serviços de consultoria aos profissionais de educação 

quanto à elaboração de planificações e programações educacionais e de 

aconselhamento a alunos e respectivas famílias. 

 

Podemos observar, em ambas as definições, que o saber do psicólogo é  

frequentemente lembrado todo como aliado à psicometria, numa visão  reducionista de 

possibilidades de atuação deste profissional. Mesmo que esses testes não tenham a intenção 

de quantificar para rotular, eles continuam sendo sugeridos e seu resultado continua sendo 

utilizado como ponto de partida para o planejamento individual. Além disso, o trabalho é 

visto como direcionado ao aluno, ou à família do aluno, delegando a esse profissional uma 

responsabilidade que deveria ser compartilhada. 

Os psicólogos que atuam comprometidos com uma Educação que se pretende 

inclusiva e emancipatória posicionam-se promovendo o conhecimento e o respeito aos 

direitos humanos e à diversidade; envolve-se com a cooperação e a participação de todos.   

A questão é incentivar um movimento no qual todos permaneçam na escola obtendo 

qualidade de ensino e aprendizagem, portanto, não se trata apenas de “integrá-los” à escola, 

“incorporá-los” a ela, nem fisicamente nem de forma adaptada, mas sim de transformar a 

escola para que possibilite que todos sejamos “seres para si”. Assim, a atuação dos 

profissionais não pode ser de fora, olhando, analisando o outro, mas com
23

 o outro. Esta 

última acreditamos ser a postura mais coerente e adequada à ser adotada por profissionais 

psicólogos em prol da articulação de proposta de educação conjunta para 

                                                           
23

 Grifo nosso. 
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todos.(ANGElUCCI, 2009) Alguns estudiosos da área vêm nos últimos anos discutindo o 

trabalho do psicólogo junto às pessoas com diferenças significativas. 

 Amiralian em 2003 relata em seu trabalho sobre o psicólogo e a pessoa com 

deficiência
24

, que os psicólogos têm comumente a busca por responder três questões em 

relação ao atendimento a esta parcela da população: se há uma diretriz teórica para 

intervenção com essas pessoas, se é específica e se existem nesses atendimentos, 

peculiaridades relacionadas ao tipo de deficiência. 

A autora cita, a relevância das relações intersubjetivas em qualquer interação entre 

seres humanos e em se tratando das diferenças significativas, afirma ser importante 

entender o significado que estas  tem para quem a possui e para quem com ela se relaciona, 

ou seja, que lugar ela ocupa na vida dessas pessoas e qual é o seu significado.  

 Estudos como os de Fedidá contribuem para o entendimento sobre o impacto que a 

deficiência causa nas pessoas que com ela convivem. Amiralian (1997, p.34), citando 

Fedidá, afirma ser este contato provocador de “insuportáveis angústias de castração, 

destruição e desmoronamento, mas também por lembrar que o deficiente é sempre um 

sobrevivente que escapou de um cataclismo, de uma catástrofe que já ocorreu, o que poderá 

acontecer a qualquer um”. 

As diferenças individuais devem ser compreendidas na convivência social, portanto, 

é possível que nesse encontro, as diferenças significativas das pessoas com TGD, frente ao 

outro designe o lugar da incompetência e que esta condição cause sofrimento mental e/ou 

do fracasso escolar, com dificuldades nas interações e no ambiente. 

 

 

Portanto o objetivo das intervenções nesse grupo de pessoas não será o da 

recuperação de funções “prejudicadas” pela deficiência, mas o estabelecimento 

de outras bases de interação com o mundo, a partir da compreensão da 

interferência da limitação física ou cognitiva no sujeito que a possui e naqueles 

com quem se relaciona (AMIRALIAN, 1997, p.36). 

 

 Apropriando-nos dos estudos de Amaral (1998, p.12) diz que as representações que 

temos em relação ao outro diferente podem desencadear um sentimento ameaçador, 

                                                           
24

 Embora o foco deste estudo seja pessoas com TGD, em alguns momentos deste trabalho utilizaremos 

citações e trabalhos com pessoas com deficiência , fracasso escolar, queixa escolar, diferenças raciais e 

econômicas, por julgarmos que têm  em comum a exclusão escolar que se justifica, apoiada nessas diferenças. 
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acionando os mecanismos de defesa, como ataque ou fuga, que vão se manifestar nas 

relações. 

 

O primeiro é representado pelo ataque. Seria, em nosso caso, um enfrentamento 

do “inimigo”, atacando-o e, idealmente, destruindo-o. São atitudes que podemos 

encontrar concretamente em mundos sujeitos a  éticas diferentes da nossa: em 

culturas chamadas primitivas, onde, como em algumas tribos, o deficiente é 

sacrificado; ou mesmo em civilizações chamadas mais adiantadas, como Esparta 

[...] atitudes encontradas em nosso próprio universo cultural, quando forças mais 

poderosas que a moral, pseudamente vigente, vencem: o extermínio de bruxas, 

judeus, negros... Ataca-se o diferente, o inconveniente e com isto liquida-se a 

ameaça por eles representada.  

 

Em relação à fuga, esta pode se manifestar por meio da rejeição ou da negação. A 

primeira manifesta-se pelo abandono, implícito ou explícito, pela superproteção; a segunda 

– negação –, muito comum na deficiência, pode se apresentar de três formas: a atenuação, a 

compensação e a simulação, sendo que a primeira “retira do deficiente e de quem 

compartilha com ele, a possibilidade de dimensionar adequadamente as conseqüências da 

deficiência, as limitações, e as próprias superações”, pois não tenta minimizar a deficiência 

e portanto esconde o que é preciso ser visto para ser considerado(AMARAL, 1998, p.13).  

Em relação ao atendimento, as pessoas com TGD ou com qualquer outra diferença 

significativa que demande recursos especiais tornam-se um impedimento para um trabalho 

diversificado, pois escondem suas reais necessidades.  

Outra faceta da negação é a compensação, que consiste em “mascarar a realidade, 

minimizar o sofrimento real” (p.13) e, por último, a simulação, que a autora define como 

contida, em afirmações do gênero: “é cega, mas é como se não fosse”; “mas é, continua 

sendo” (p.117). Esses mecanismos de defesa atuam de forma inconsciente ou inconfessa; 

são contribuições valiosas da psicanálise para o entendimento da subjetividade. 

A psicologia social também tem nos dado ricas contribuições acerca de fenômenos 

implícitos nas relações com pessoas que têm diferenças significativas, descritas por Amaral 

como sendo as que divergem dos parâmetros estatísticos, o estrutural/funcional, o 

ideológico e o “tipo ideal”. 

O primeiro refere-se à média e à moda dos dados estatísticos; “o segundo refere-se à 

‘vocação’ de elementos da natureza” (AMARAL, 2002, p.236), e sua funcionalidade; e o 
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terceiro critério “corresponde à comparação entre uma determinada pessoa (ou grupo) e o 

“tipo ideal” construído e sedimentado pela ideologia dominante”.  

A partir dessas diferenças significativas, é possível entender alguns fenômenos que 

sobre elas transitam, como as atitudes, o preconceito, os estereótipos e os estigmas, estes, 

juntamente com os mecanismos de defesa, constituem-se barreiras atitudinais
25

.  

Os preconceitos “são entendidos como configurações psíquicas consteladas de 

forma independente de experiências diretas” (AMARAL, Ibid, p.238), que vão imbricar 

nossas atitudes diante de pessoas ou grupos, pois são formados por emoções e mensagens 

culturais; os estereótipos são mensagens provenientes do ambiente que, sem crítica, nos dá 

informações preconcebidas sobre grupos ou pessoas e se manifestam sob forma de estigma 

nas relações humanas. 

Para trabalharmos com todos esses componentes que nos assolam, é inviável 

desenvolver apenas um trabalho individualizado, são necessárias intervenções 

“extramuros”, as quais Amaral (1997, p.131) assim definiu: “intervenções extra -muros são 

aquelas que ultrapassam a ‘cidadela’ e expandem-se, em círculos concêntricos, desse centro 

para as mais “remotas” regiões da convivência humana”, que vão se expandindo do mais 

próximo para o mais distante. 

Amaral aponta para algumas instâncias da intervenção extramuros que 

compartilham do mesmo centro. São ações direcionadas a profissionais diretamente ligados 

à temática da deficiência, estudantes de áreas e afins, funcionários e dirigentes de serviços 

como bancos, escolas, hospitais, grupos organizados, como, por exemplo, associação de 

pais e mestres e instituições voltadas para as mais diversas finalidades, saúde, educação, 

além de foros decisórios e com a sociedade como um todo. 

A autora (1998, p.132-3) também propõe como intervenções, do psicólogo 

basicamente: 

 

                                                           
25

 Amaral, 1998, afirma que “nas relações entre duas pessoas, onde uma tem uma predisposição desfavorável 

em relação a outra, por ser significativamente diferente, em especial quanto às condições preconizadas como 

ideais (p.17)”, adiantam-se anteparos,atravessando as relações e desencadeando comportamentos de desvalia, 

são as barreiras atitudinais 
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1. informação factual sobre a deficiência e as deficiências: 

2. desvelamento de usuais reações emocionais frente a essa situação, tais como 

medo e a subseqüente necessidade de fuga da situação, os eventuais mecanismos 

de defesa acionados: rejeição, superproteção, negação... 

3. (dês)sensibilização ante a questão, com discussões e reflexões sobre 

preconceitos, estereótipos e estigma. 

 

Portanto, o trabalho direcionado a atender essa população em parceria com a 

Educação Especial, poderia se configurar em dois grandes eixos: a intervenção intra e 

extramuros. A primeira corresponderia as desenvolvidas “diretamente com as pessoas 

nestas condições: ações educacionais, médicas, fisioterápicas, fonoaudiológicas, 

psicológicas etc.” (p.130). As intervenções extramuros nos mostram a necessidade de lidar 

com questões que estão relacionadas com a deficiência e com o transtorno, as quais não 

estão tão em evidência, mas que, se não forem trabalhadas, inviabilizam a efetivação e a 

manutenção de uma educação inclusiva. 

 

Voltando o olhar pra a escola, é possível considerá-la, como propõem os autores 

crítico-reprodutivistas, como um dos equipamentos privilegiados de transmissão 

de valores e de atitudes da classe dominante, na tentativa de domesticá-la e 

homogeneizá-la através de práticas que embaçam a consciência e impedem a 

explicitação dos mecanismos de exploração e dominação (FRELLER, 2001, 

p.216). 

 

É nas intervenções extramuros que está posta a inclusão escolar, porque ela se dá 

numa mudança de atitude em relação à diversidade. Anteriormente, todo trabalho do 

psicólogo partia do pressuposto de que o aluno é que deveria ser tratado, ou seja, que a 

causa da dificuldade de adaptação sempre estaria no aluno. Atualmente vivemos no 

paradigma de inclusão, que pretende garantir o direito dessas pessoas de fazer parte da 

sociedade exercendo todos os seus direitos em relação a: educação, lazer, esporte, saúde, 

sendo respeitadas em suas diferenças, vistas como parte da diversidade e da condição 

humana. 

Com o paradigma de inclusão, o psicólogo deve entender primeiro quais fatores 

levaram o aluno à situação de exclusão. Entre eles, podemos apresentar o preconceito em 

relação às minorias e às diferenças significativas, o desemprego, o individualismo, a 
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violência e muitos outros advindos de um panorama sócio- político que, circundam  a 

exclusão social. 

Assim, não há modelo de atendimento por diferença significativa, seja no âmbito 

clínico ou educacional, o importante é perceber qual impacto causa as diferenças, no caso 

deste estudo, de alunos com TGD, nas interações,pois podem provocar sentimentos 

diferentes, que são decorrentes do significado subjetivo que a diferença ocupa. 

 Não há teorias nem técnicas específicas das quais o psicólogo possa valer-se para 

atendimento; aliás, talvez a primeira teoria seja o pressuposto de que a diversidade é 

esperada, é uma característica humana e deve ser respeitada como tal. 

A psicanálise contribui com alguns conceitos que podem facilitar o entendimento 

dessas relações nas instituições escolares e que podem nos proporcionar uma reflexão sobre 

como caminhar para um atendimento que contemple a intersubjetividade e as condições 

sócio-históricas, visto que as entendemos imbricadas e em contínua transformação. 

Segundo Kupfer (2008), quando a Psicologia adentra os muros escolares e questiona 

seu lugar de psicometrista, desejando participar da comunidade escolar sem o 

distanciamento que lhe impõe uma atuação de psicólogo que faz clínica na escola, o 

profissional pode dar ouvidos ao discurso institucional, de escuta e de ética. 

Segundo a autora: 

 

“o espaço psi, definido por parâmetros tomados de empréstimo à psicanálise, 
pode ser assim caracterizado: 1- o objetivo do trabalho do psicólogo é abrir um 

espaço de circulação de discursos [...], se movimentará na intersecção entre a 

psicologia e a pedagogia, cada um deverá se responsabilizar por aquilo que diz”, 

com ética na direção dos trabalhos e no compromisso institucional. (p.61)  

A partir de todos esses conceitos e discussões, fica evidente que o trabalho do 

psicólogo não se limita a um tratamento individual e depositário em pessoas com TGD, 

mas sim uma atenção coletiva, na qual o profissional esteja atento, às barreiras atitudinais, 

para intervenção intra e extramuros, oferecendo vazão às angústias provenientes das 

relações postas, que limitam o desenvolvimento de um determinado trabalho e que 

prejudicam a ampliação e o envolvimento de todos na educação inclusiva, que segundo 

Braunstein (2007, p.143), “a proposta é estabelecer uma relação horizontal, [entre professor 
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e psicólogo], onde nossa especialidade possa ser compartilhada com os educadores”, num 

fazer coletivo e interdisciplinar. 

Retomando Mattos, (1994, p.202), se a ordem ideológica nos induz ao 

individualismo, à soberania do saber e à competitividade, é inviável a interdisciplinaridade, 

“definida por alguns autores como a interação e reciprocidade de diferentes disciplinas cujo 

propósito é restabelecer o diálogo entre elas através do intercâmbio de conteúdos e 

métodos”, a fragmentação do saber leva à incompletude do entendimento do homem e de 

suas causas. 

“A atuação dos psicólogos no atendimento às queixas escolares, em sua maioria, 

segue um modelo tradicional. Segundo tal modelo, a partir de solicitações das 

escolas, pais e/ou outros profissionais inicia-se um atendimento clínico 

caracterizado por avaliações que se utilizam instrumentos como anamnese, 

observação lúdica e principalmente técnicas de psicometria. Ao final deste 

processo, geralmente os psicólogos terminam localizando dificuldades de 

aprendizagem, déficits e distúrbios nas crianças atendidas e em seus pais, 

cristalizando tais dificuldades através de laudos psicológicos.” (BRAUNSTEIN, 

2007 p.144). 

Machado (2007) apresenta suas contribuições sobre como o psicólogo pode 

trabalhar com a avaliação, de modo que tenha uma postura de pensamento crítico, ressalta a 

importância da compreensão da história escolar vista esta como um processo, do 

entendimento do entorno escolar e das concepções que tem o professor acerca de seu aluno 

e o ajuizamento que faz a família sobre a situação, as ideias do aluno sobre as suas 

condições de escolarização, também são dados muito relevantes para a avaliação. 

Propõe algumas etapas para este processo de avaliação, “primeiro momento- 

pesquisar os bastidores dos encaminhamentos escolares, as versões de vários profissionais e 

a história escolar da criança” (MACHADO, 2007,  p.147),  com esses procedimentos é 

possível  obter informações sobre o contexto escolar no qual o aluno se insere, a queixa 

escolar pode ser entendida em seu processo, dentro da história escolar e de modo 

interdisciplinar, uma vez que serão ouvidos os diversos profissionais que convivem com o 

aluno, assim pode-se  traçar hipótese sobre o que acontece. 

Em um segundo momento a autora sugere encontros com a criança e seus 

responsáveis, tendo como objetivos, ouvir a versão de ambos. 

Tradicionalmente os encontros com as famílias são conduzidos com a intenção de 

investigar acerca de dados sobre o crescimento e desenvolvimento da criança, por meio de 
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uma anamnese, a autora propõe que esse momento seja aproveitado para saber qual o 

significado das queixas para os responsáveis, como vêem a história escolar de seus filhos,  

entender a história escolar desta criança cuja queixa é a escolarização.  

Nos encontros com a criança, tem-se por objetivo, criar “espaços de expressão e 

comunicação, onde a criança fala de seu aprendizado, de sua vida, de suas potencialidades 

cognitivas e expressivas” (MACHADO, 2008, p.47), estabelecendo com as mesmas uma 

relação de confiança e cumplicidade, após os encontros que podem ser em grupo ou 

individuais, há um contato com a escola no sentido de fornecer-lhes uma devolutiva do 

processo, bem como discutir e sugerir intervenções no âmbito individual e coletivo. 

É um modelo de atuação que desloca o eixo da queixa escolar como sendo de 

responsabilidade do aluno, para ser entendida como produzida socialmente, indo ao 

encontro de uma prática que entende e atende a escolarização como processo, onde a 

responsabilidade pelo ato educativo é de todos os envolvidos. Os resultados da avaliação 

são utilizados para compreender os movimentos dinâmicos do contexto educacional e 

propor sugestões em conjunto.  

Sobre o trabalho com alunos que tenham diferenças significativas, Machado traz 

suas colaborações alertando para o fato de que: 

 [...] a inclusão se dá quando se devolve ao coletivo aquilo que foi 

individualizado no corpo do sujeito. O grito que se ouve e que surge da boca da 

criança com transtornos, ecoa e atravessa a todos produzindo efeitos 

diversificados em relação  à produção do gritar.  [...] muitas vezes , as 

dificuldades apresentadas pelas crianças produzem nos professores a sensação de 

eles não estarem preparados para trabalhar com a presença dessas crianças em 

sala de aula.(  2006, p.128-133). 

 

Diante de tais situações há uma paralisação, os professores ficam sem saber como 

direcionar as atividades cotidianas, a equipe gestora também não sente-se preparada para 

sugerir intervenções e então  o que acaba acontecendo é que alunos, pais e professores vão 

em busca de ajuda de especialistas, geralmente profissionais da saúde, faz-se necessário a “ 

montagem de uma estrutura de atendimento na qual as diferenças específicas possam ser 

afirmadas,[...],discussão com o grupo para refletir  a intensa mobilização  que produz a 

presença de uma criança com  transtorno grave no cotidiano escolar”(MACHADO,2006, 
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p.137) e uma relação entre saúde e educação onde ocorra a problematização das práticas e 

do contexto escolar. 

O acesso de alunos com TGD às escolas regulares permite que eles compartilhem de 

situações como todos os outros alunos, apropriando-se do contexto social. Isso favorece seu 

desenvolvimento cognitivo e afetivo, permitindo-lhes agir, querer e entrar em contato com 

suas necessidades e potencialidades num contexto real, favorecendo a estruturação do saber 

com a ação. No entanto, para favorecer-lhes um melhor aproveitamento do processo de 

escolarização, por vezes é necessário que haja suportes complementares ou suplementares, 

recursos humanos ou materiais, dentro do contexto educacional. 

Outra autora, Silva (2010) contribui com a sua tese de doutorado trazendo 

importantes subsídios sobre a atuação do psicólogo na escola a partir de uma prática 

colaborativa, que tenha como tripé a parceria entre família, professores e psicólogo. Para a 

autora, “a inserção do psicólogo na educação escolar é atualmente uma realidade e a 

possibilidade deste profissional levar a sua contribuição para a construção de uma escola 

brasileira de melhor qualidade para todos” (SILVA, 2010, p.1). A consultoria colaborativa 

é apresentada na referida tese como possibilidade de intervenção na escola com alunos com 

problemas de comportamento, e está baseada segundo a autora nos seguintes pressupostos 

descrito no parágrafo abaixo: 

Romper com o modelo de atuação clínico do psicólogo dentro das escolas, valorizar 

as parcerias com pessoas importantes na vida do aluno e trabalhar de modo abrangente com 

toda a comunidade escolar. Para tanto, o psicólogo deve inserir-se no contexto da 

instituição escolar, integrando-se a comunidade, “que maximiza a eficácia do trabalho à 

medida que aumenta as vantagens de intervenção” (p.5), desenvolvendo intervenções entre 

familiares e professores e demais profissionais da escola com o intuito de resolver e 

prevenir problemas. Entre as atividades do psicólogo na parceria colaborativa podemos 

citar a avaliação, a observação de alunos e professores, a participação na elaboração 

conjunta de estratégias para resolver problemas, o estabelecimento de relações amigáveis 

entre os parceiros, escuta ativa, entrevistas e o acompanhamento do desenvolvimento das 

estratégias. 
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Partindo do panorama aqui exposto sobre as práticas da psicologia em conjunto com 

a escola, para responder as demandas dela advindas em relação aos alunos com TGD e 

outros, é perceptível a prevalência de parâmetros orientadores divergentes que direcionam a 

atuação profissional. 

A Psicologia é uma ciência marcada por intensa diversidade teórica e metodológica, 

portanto é possível notar que suas práticas , ora assentam-se em parâmetros médicos ora em 

parâmetros sociais, que coexistem embora sejam opostos. 

Após apresentarmos nos capítulos anteriores como se configura o atendimento 

escolar com alunos com TGD e trazer ao leitor algumas discussões teóricas dentro na 

Psicologia sobre as relações pessoais e a atuação do profissional dessa área, dissertaremos 

sobre a pesquisa com base nos  dados do trabalho de campo investigado situando-os dentro 

de uma perspectiva individual ou coletiva de atuação. 
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CAPÍTULO 3- RESULTADOS - ORGANIZAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS: 

 

 

Após apresentação da parte teórica contendo parâmetros para a análise dos dados, 

exibiremos os resultados encontrados em campo. Segue um quadro resumo com algumas 

informações sobre os psicólogos entrevistados possibilitando um panorama do universo da 

pesquisa. 

Quadro 1:  Características dos sujeitos da pesquisa-2012 

Sujeito 

código 

 
 

Idade/ 

sexo 

Tempo de 

formação 

Formação 

Acadêmica 

Tempo 

de atuação 

como 
psicólogo 

escolar 

Tempo de 

atuação 

com 
pessoas 

com TGD 

Tempo 

de 

serviço 
público 

Cargo/ função População 

atendida 

P1 45 
anos  

sexo 
femini

no 

23 anos Cursos de 
formação 

continuada na 
Secretaria do 

município   

18 anos 18 anos 22 anos Psicólogo de 
equipe técnica 

em educação 
especial 

Crianças de 
2 a 5 anos 
Educação 
Infantil, 
professores 
e familiares. 

P2 51 
anos  

sexo: 
femini

no 

20 anos  Pós- graduação ( 
lato-sensu) em  

Psicologia Escolar 
e (stricto-sensu) 

Mestrado em 
Educação 

18 anos 18 anos 18 anos Psicólogo de 
equipe técnica 

em educação 
especial 

Crianças de 
0 a 6 anos 
Educação 
Infantil. 
professores 
e familiares 

P3 52 

anos 

sexo: 
femini

no 

22 anos   Curso de 

Alfabetização 

15 anos 15 anos 15 anos Psicólogo de 

equipe técnica 

setor de 
avaliação 

Adultos e 
crianças 
professores 
e familiares 

P4 45 
anos 

sexo: 
mascu

lino 

22 anos  Cursos de Pós- 
graduação (Lato- 

sensu) : 

Atendimento 

infantil; Psicose e 
autismo; Jung/ 

Educação e 
diversidade; AEE 

e  
(Stricto-sensu)  

Mestrado em 

Educação 

10 anos 10 anos 10 anos Psicólogo de 
equipe técnica 

em educação 
especial 

Ensino 
Fundamental 
I de 5/6 anos  
aos 11 / 12 
anos 
professores 
e familiares 

P5 48 
anos 

femini
no 

23 anos  Cursos: 
Psicopedagogia, 

Neuropsicologia e 
mestrado na área 

de neurologia. 

12 anos 12 anos 12 anos Psicólogo de 
equipe técnica 

em educação 
especial 

 0 a 6 anos 
educação 
infantil 
professores 
e familiares 

P6 55 
anos 

Femini
no 

26 anos Cursos de pós 
graduação em: 

Psicossomática, 
Psicopedagogia, 

Didática e 
Educação 

Especial 

13 anos 13 anos 7 anos Coordenador 
de equipe de 

educação 
especial 
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Todos os sujeitos têm no mínimo uma década de formados e são graduados em 

psicologia, conforme critérios estabelecidos metodologicamente, além de experiência no 

atendimento a criança com TGD, tanto no funcionalismo público quanto na esfera privada. 

 Participaram de cursos de pós-graduação e atendem pessoas de ambos os sexos, a 

com faixa etária de dois anos á vida adulta por incluírem em sua demanda pais e 

professores. Maiores detalhes podem ser encontrados nas entrevistas transcritas que se 

encontram no Apêndice C dessa dissertação. 

A seguir apresentamos os dados levantados neste estudo, que foram separados em 

quatro categorias.  

Retomando alguns dos conceitos já trabalhados, tentaremos identificar os modelos 

utilizados pelos psicólogos para responder a demanda escolar, consideraremos como 

relacionados ao modelo médico ou tradicional os que têm como características principais, 

uma concepção de homem determinado biologicamente, hereditariamente. 

 Baseia-se em referências biológicas para explicar a manifestação do 

comportamento, apresenta parâmetros individuais de normalidade para o desenvolvimento 

e aprendizagem. Sendo assim, concebe como unicamente responsável pelo seu desempenho 

escolar, desconsiderando as influências do contexto social e ideológico para tal 

desempenho. 

Habitualmente intervêm utilizando-se de procedimentos como: Anamnese, para 

resgatar a história individual do aluno, procurando na mesma os motivos que 

desencadearam tal situação, seja com a criança ou com sua família, aplicação de testes de 

nível mental e de personalidade também com o intuito de diagnosticar e explicar as 

dificuldades a partir das características individuais. 

Costuma proceder com encaminhamentos para um trabalho clínico, acreditando 

numa pratica corretiva e ortopédica,  na reabilitação de padrões de conduta e de habilidades 

individuais. 

 Em seu trabalho com outros profissionais, geralmente se coloca na situação de 

detentor de um saber sobre o outro, oferecendo soluções prontas para famílias e 

professores. 
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No modelo social o foco do trabalho está na coletividade, o homem é visto como 

multideterminado pelas influências sociais, políticas e culturais que são indissociáveis na 

determinação de seu comportamento e na construção da subjetividade, uma atuação que 

utilize essas referências, foca-se em atender a escola; preocupa-se com o percurso escolar 

do aluno e avalia suas dificuldades em ambiente natural agregando as impressões da rede 

de relações onde circula a criança. 

3.1 Categoria I - Parâmetros orientadores para atuação em Psicologia 

São as concepções e diretrizes teóricas que norteiam as práticas, compreendem as 

divergências e convergências entre os profissionais, e as relações com a equipe 

multidisciplinar têm pretende identificar e descrever os parâmetros subjacentes à atuação 

relacionando-os aos modelos médico e social. 

P1 

 “Eu aprendi muito mais, na educação especial, eu acho que eu aprendi muito mais, [...]No 

meu curso era mais Piaget, psicanálise,[... hoje, no trabalho, eu fui tendo outras curiosidades. 

Quando eu estava na creche eu comecei a ler coisas sobre Vigotski, gostei. [...] E eu tenho 

me encantado muito com as questões do Vigotski”[...] e o Wallon, eu tenho lido muito sobre 

ele”. 

 “Quando a gente conversa não conversa de coisas diferentes. A gente olha pra coisas 

muito próximas. Elas olham como está a escola, como está a relação entre as crianças, a 

relação do professor, a questão do conhecimentos, se é interessante e não interessante, a 

questão do olhar que a escola tem em relação à família de não ser de culpabilizar. É a mesma 

coisa. Isso é igual. O que vejo um pouco de diferença,[...] e que eu acho que é a minha 

identidade da educação especial,[...] eles tem um pensamento muito diferente, as vezes eu 

fico, ai meu deus será [...],tantos anos trabalhando, está errado o que eu estou pensando?” 

“Então é uma educação para todos, que está em cada discurso, mas o que eu entendo 

[...] é que todo mundo teria que ser respeitado ali, não só a criança com deficiência. Mas 

todos nós temos algo, cada um de nós é singular, tem um jeito de ser, e que isso tem que ser 

respeitado. Assim como [...],uma questão cultural, uma questão de raça.”  
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P2  

“Atualmente pedem para nós trabalharmos mais a questão humanista, abordagem 

humanista [...]” “Lá, era Vygotsky, trabalhávamos muito com Piaget também, muito Sócio-

interacionismo, nós tínhamos muitas palestras, nós tivemos muitos cursos de inclusão.”.  

“A equipe lá eram sete psicólogos, [...], seis fonos, duas assistentes sociais, um 

professor intérprete, duas pedagogas, [...] uma vez por semana nós tínhamos reunião e 

fazíamos o estudo de caso com a coordenadora, das dificuldades que nós tivemos, para ter 

um feedback também. [...] mas no trabalho em si todo mundo se unia, vamos batalhar, 

vamos ver, vamos conseguir, está errado isso, vamos até o Governador se for o caso” 

“Nós não trabalhávamos com os alunos, nós nunca trabalhamos com os alunos, 

somente com os professores.” 

 “O psicólogo educacional acaba tendo que [...] conversar, de dialogar, de orientar. 

Queira ou não queira o psicólogo acaba entrando na linha clínica.”  

“A minha opinião é assim, eu acho que crianças que tem patologias mais graves 

deveriam ficar tendo outro tratamento, não dá para você misturar, [...] pode ficar um tempo 

na escola, mas ter a parte clínica muito mais reforçada, não é só jogar na escola e falar que 

está fazendo inclusão”. 

P3 

“Aqui a gente tem desde o pessoal que vai para uma linha da neuropsicologia, [...] 

tentando mesclar com outras formações, [...] tem o pessoal que vai para essa linha da 

psicanálise, [...] aqui a gente tem um bom bocado de lacanianos, [...] E tem alguns que fazem 

essas mesclas”. Eu atuo na perspectiva histórico - cultural e principalmente por Vigotski, [...] 

sempre tentando entender a questão nessa perspectiva, sem desprezar as outras, que fique 

registrado, não desprezo, não acho que é melhor, acho que é uma das. E sempre tentando 

entender essa relação da produção de sentidos na escola, da produção de significados”.  

“Em termos de linhas tem várias formas de compreender. [...] aqui na rede a coisa é 

bastante variada, mas existe essa preocupação comum, que é de tentar incluir essa criança na 
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escola”.  

 “Educação inclusiva é a criança ser absorvida pelo projeto pedagógico, absorvida 

nesse sentido, dela fazer parte. [...] A escola assume para si a tarefa de educar essa criança. 

Penso que é assim. Eu não descartaria os apoios para poder pensar, porque [...] eu não 

acredito nessa coisa da criança ser totalmente absorvida pela escola, sem que se tenha 

mesmo pessoas ajudando a pensar”. 

P4  

“Em alguns momentos é determinado pela Secretaria, [...] não determinado. Mas tem 

uma tendência vamos dizer assim, até pela própria formação que a Secretaria oferece. Na 

administração anterior que [...] durou dezesseis anos o mesmo partido e a mesma 

administração na Secretaria, nós fizemos várias formações, [...] em uma abordagem na linha 

da psicanálise, [...] então a nossa discussão também ia um pouco por essa linha por conta até 

de uma questão de coerência”. 

“As expectativas são muito diferentes, elas são quase pessoais, não dá para dizer que 

o grupo de fonoaudiólogos pensa isso sobre o trabalho de psicólogos, o próprio grupo de 

psicólogos tem algumas divergências às vezes bem significativas.” 

 “Nós fazíamos tanto a discussão na escola, cada um acompanhando a sua escola, [...] 

nós conseguimos durante um ano fazer isso, reunir os professores desses alunos para uma 

discussão em grupo até para que eles pudessem trocar entre eles essa experiência de estar 

com crianças com comportamento às vezes muito diferenciado”.   “Temos trabalhos em 

algumas escolas com algumas equipes que funcionam muito bem de maneira muito bem 

articulada, o que eu estou chamando de muito articulada é que a orientadora pedagógica[...] 

consegue estar junto nas discussões e consegue muitas vezes ajudar uma professora a pensar 

nas questões pedagógicas[...] Você consegue que a parte do serviço social ajude essa família 

muitas vezes a buscar outros atendimentos que são necessários para essa criança porque às 

vezes ela tem dificuldade de sozinha se organizar para conseguir. Nessas equipes nós 

conseguimos dividir coisas, mesmo cada um tendo questões mais específicas nós 

conseguimos discutir das condições daquele professor para esse atendimento, daquilo que a 
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escola precisa de suporte para poder sustentar a inclusão de uma criança com comportamento 

muito diferenciado.”  

“Acho que as divergências [...] permanecem porque acho que elas vão desde 

abordagem teórica, quem é mais psicanalista tem uma abordagem, quem é mais cognitivista 

vai ter outra abordagem. Eu acho que não é do psicólogo na escola, a psicologia tem 

diferenças que sempre existiram e não acho que vão deixar de existir, então eu acho que as 

divergências continuam presentes. O que nós estamos fazendo é tendo algumas discussões 

tentando ver quais são as possibilidades se não de uma aproximação, de uma convivência 

entre esses diferentes modelos pelo menos no sentido de respeito à outra abordagem”.  

“Minha expectativa é que as pessoas [...] consigam articular isso tudo em um trabalho 

único porque eu acho que é a escola e a criança que vão sair ganhando com isso.”  

P5  

 “Eu sou neuropsicóloga, [...] minhas experiências são várias, eu fiz Psicanálise, 

então eu não acho que as coisas são excludentes, por exemplo, eu procuro sempre balancear, 

tentar agregar a Psicanálise e a Neuropsicologia”. 

“A neurodiversidade vai a uma linha da diversidade mesmo, ou seja, é um cérebro 

que funciona de uma forma diferente, não é uma doença, um transtorno, não, ele funciona e 

enxerga as coisas de uma forma diferente, então é isso.”  

 “O professor [...] nunca vai se apropriar daquela criança porque sempre tem alguém 

que vai olhar por ela que é o Atendimento Educacional Especializado.” 

“O eixo principal, o foco e a dificuldade maior dessas crianças é na interação, então a 

escola proporciona muita interação, muita espontaneidade dos colegas entre as crianças, 

proporciona a questão da regra, essa questão social mesmo que a criança com transtorno tem 

do social, de seguir as regras e combinados, então a escola proporciona tudo isso, então com 

certeza ela tem que estar na escola”. 

“Em relação à fonoaudióloga eu falei, implementar recursos de comunicação. Da 

assistente social talvez uma questão com a família, embora eu acredite que eu dê conta por 
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enquanto o que basicamente é isso.” 

“O trabalho do psicólogo, dos técnicos é complementar ao trabalho da escola, ele não 

substitui, e apesar da Secretaria ter esse discurso ela coloca a gente em um papel de 

substituir, tanto é que fica dividido, TGD é para o psicólogo”. 

“Em uma sociedade inclusiva [...] você primeiro pensa em todos, então não precisa 

fazer uma adaptação...”. 

P6 

 “Essa é uma pergunta muito difícil porque em todos os cursos que eu fiz... se você 

perguntar: Eu sou psicóloga. [...] Sou psicopedagoga, mas quando você está atendendo um 

cliente você não separa isso, nós usamos todos os recursos que nós temos, não é verdade? Eu 

uso tudo o que eu tenho disponível, eu sou Psicanalista, [...] então tudo o que eu tenho de 

conhecimento eu uso para ajudar, para avaliar eu uso a Psicopedagogia, [..]hoje em dia já 

tem muito da Neurociência,[...] eu acho que valem todas, aquela que se adaptar melhor ao 

aluno.” 

“Nós temos fonoaudiólogo, nós temos terapeuta ocupacional, nós temos estagiários 

de Psicologia, [...] psicopedagogos, [...] alguns profissionais que vieram da Escola Especial”.  

 “A equipe que trabalha comigo [...] todos eles acreditam na evolução, no 

desenvolvimento, nas possibilidades de desenvolvimento das habilidades dessas crianças. 

[...] com TGD ou não nós sabemos e nós acreditamos porque nós vemos, nós observamos 

isso”. 

“Eu [...] considero que nós desenvolvemos um trabalho muito bom [...] nós fomos 

reconhecidos pela comunidade. Parceria, isso é fundamental, inclusão”. 

“Com outros psicólogos da educação, existe uma dificuldade na profissão, eu acho 

ainda para fazer essa articulação e para ter essa determinação de possibilidades, porque 

precisa de experiência é uma coisa nova para nós também eu acho, é um desafio sempre”.  
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Nesta categoria nos deparamos com psicólogos apresentando diferentes práticas 

cotidianas, nem sempre ficou claro, nas informações que obtidas, a concepção de homem 

de todos os psicólogos e desta, a abordagem escolhida para orientar a sua atuação. 

Os dados descritos nessa categoria evidenciam que os profissionais psicólogos têm 

em sua maioria interesse em trabalhar em prol do acesso de todos à escola, portanto, 

encontram-se envolvidos com a causa visto que a maioria concorda com o acesso de todos 

à escola. 

 Em relação ao trabalho em equipe multidisciplinar, fica também claro o desejo de 

um trabalho parceiro, não apenas para fazer junto, mas para compartilhar saberes, há relato 

de práticas bem sucedidas, que os faz acreditarem na necessidade de apoio de psicólogos e 

outros profissionais, para melhorar a educação oferecida. 

 As discordâncias aparecem na diversidade de teorias e abordagens anunciadas que 

denotam também modelos de atuação muito ecléticos, pois a escolha não se pauta na visão 

de homem subjacente a cada teoria e sim pela necessidade da demanda. 

As abordagens são vistas por alguns psicólogos como técnicas, vão se modificando 

em função da demanda, dizem “mesclar” tudo que aprenderam para obter sucesso em seu 

trabalho, quando isto acontece configura-se uma situação de atendimento descontínuo e 

fragmentado, dado este que aparece no trabalho em equipe, onde cada qual cuida de uma 

necessidade do aluno, ou do entorno, seja a família, ou do professor, percebem os 

psicólogos ser este fato um dificultador do trabalho. 

Embora neguem a clínica na escola, aparecem nas entrevistas, nuances do modelo 

médico, acreditando que o papel da escola é “normalizar” o aluno, ou seja, ele aprenderá a 

ser igual aos outros, encobrindo problemas sociais atrás de uma visão “romântica” de que o 

psicólogo irá ajudar os menos privilegiados com seu saber,  

[...] os psicólogos evidenciam em seus discursos, principalmente quando relatam 

seus trabalhos uma noção onipotente da profissão e de si próprios como 

profissionais, acreditando que tem em suas mãos a possibilidade de fazer do outro 

um homem feliz de colocá-lo em movimento aparece nos discurso a ideia de 
ajuda incondicional ( BOCK,p23, 2007) 
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Denota-se a falta de reflexão sobre qual é a função social da profissão, e da escola, 

por outro lado, já se anunciam as preocupações em entender o fazer do psicólogo vinculado 

a um contexto bem como dependente e submetido às políticas públicas, aproximando-se, 

portanto da discussão da concepção de homem determinado pelo momento sócio histórico 

pertinente ao modelo social.  

É fato que se sentem diretamente implicados com a escola, e sabem da importância 

da psicologia na advocacia dos direitos humanos, porém, também nos mostra que existe a 

necessidade de reflexão e crítica sobre a prática, pois por trás de cada abordagem escolhida 

subjaz uma visão de homem e delas devem partir os referenciais para atuação, portanto, 

concordamos com Antunes, que  afirma a necessidade de que “ a Psicologia exerça a sua 

função de pensar-se a si própria, isto é  a Psicologia deve ser também objeto de estudo da 

Psicologia” ( 2003,p.168) 

 

3.2 - Categoria II– Possibilidades de intervenção em Psicologia 

Composta por um elenco das principais atividades do psicólogo escolar em seu 

cotidiano, pela descrição dos instrumentos que utiliza as intenções no planejamento das 

ações e as necessidades para o desenvolvimento adequado do trabalho.  

Tem por intenção verificar e inventariar as práticas de intervenção e analisar a 

abrangência e a relação das mesmas com as demandas e os parâmetros orientadores.  

P1  

“Então eu penso que o meu trabalho é discutir sobre a questão educacional com elas, 

junto com outras. [...] não fico falando só de ato pedagógico, porque eu não sou pedagoga, 

deixo muito claro que eu não sou pedagoga, eu vou com o olhar da minha área.”  

“Eu vou lá, me apresento e quando dá eu vou junto com a fono, com a orientadora.  

Quando é possível a gente sempre tenta articular.”  

“O que eu faço é ouvir muito a escola para ver no que ela acha que eu posso ajudar. 

Até na questão de pais, não atendo [...], às vezes eu ajudo a gestão. Porque quem atende, 
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quem tem que chamar o pai é a gestão”.  

“É o momento de trabalhar com a criança para ela aprender a usar o banheiro 

sozinho, aprender a se alimentar, então eu entro em coisas assim também. Eu reforço o 

quanto essas questões são importantes para todas as crianças.”  

“Então quando eu vou à escola, eu vou tentar pensar com o professor, com a gestão, 

formas de ajudar a criança na questão ali no trabalho que está sendo proposto para a criança. 

Se ele está bacana ou não, se é um trabalho que leva a criança a pensar, se expressar, brincar, 

é nessa linha.”  

 “Eu gosto muito de conhecer a criança, [...] traz elementos para eu pensar em dar 

uma dica para o professor, o que eu possa na minha área [...] eu gosto de olhar a rotina da 

criança, é onde eu fico bem à vontade...”. 

“Gosto muito de fazer, porque [...] é diferente de eu ouvir do professor falar e do 

diretor falar e eu ver a criança.” 

“Eu escuto das minhas colegas [...] falam do todo da escola, da questão do PPP, [...] 

de pensar isso, pensar na qualidade da educação.” 

P2  

“A atuação é interdisciplinar. [...] a gente trabalha com formação de educador, com 

formação de equipes gestoras de escola, [...] observando a criança e tentando ajudar a escola 

a pensar essa criança no seu projeto político pedagógico. [...] a contribuição, se a gente for 

pensar nessa coisa mais genérica, que é difícil você falar isso em termos de psicologia, seria 

essa mesmo de olhar para as subjetividades, e tal. Mas o problema é como que se 

compreende essa subjetividade. Você pode desde compreender essa subjetividade com foco 

grande na questão do subconsciente, ou com o foco grande na questão das funções psíquicas 

conscientes, como no caso da psicologia vigotskiana” 

“O psicólogo que fica aí atuando [...] desde a formação das professoras do AEE, até 

atuando na inclusão da criança lá na ponta, lá na escola. o projeto DI.” 

 “A convergência ela está [...] nessa tentativa de inclusão dessa criança na escola. 
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Existe uma preocupação muito grande de escuta desse professor, de tentativa de ajudar a 

escola, de apoiar a escola nessa inclusão das crianças. Agora, em termos de linha e de como 

que se concebem as crianças, eu acho que tem mais divergência. Como é que se concebe a 

questão do TGD. Aqui a gente tem desde o pessoal que vai para uma linha da 

neuropsicologia”.  

“Eu gosto de observar muito. [...] ver como que se dá a relação dessa criança com as 

outras crianças, a relação do professor com a criança. Porque tem uma diferença muito 

grande, um professor que olha pra criança, que entende que a criança é mais do que o 

diagnóstico, ela tem nome, ela tem endereço, ela tem uma vivência histórica, social.   

Converso um pouco com a coordenadora, vejo com a coordenadora o quanto que ela já 

observou, o quê que ela tem de dados. [...] colho dados com a professora e depois eu vou e 

observo muito. Em que situações que eu observo que ela consegue mais esse contato, mais 

convivência? [...] eu trago função social para a estereotipia. [...]”.  

 

P3  

“Então nós trabalhávamos como o professor deveria lidar com essa criança, então nós 

não íamos à escola para fazer avaliação de criança, isso era a parte clínica que tomava conta 

na área da saúde, a nossa parte era trabalhar com o professor orientando como ele deveria 

trabalhar com aquela síndrome ou com aquele problema, com aquela patologia.”  

“Nós fazíamos palestras, seminários, orientávamos todos os professores da escola. 

Nós tínhamos uma estratégia: ou trabalhávamos aquela classe no começo, ou então, depois 

fazíamos uma palestra para a escola toda, [...] então nós trabalhávamos desde o porteiro, 

até... de como lidar com aquele aluno e tal. Agora, isso daí a parte que nós orientávamos na 

escola, é claro que entrava um pouquinho de clínica, mas é mais pedagógico, trabalhar com 

essa criança”. 

 “Tínhamos que encaminhar para a área da saúde que é em outro departamento, e às 

vezes não tinha local e tinha que se mobilizar para fazer alguma coisa”.  
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“Geralmente era uma vez a cada quinze dias ou dependendo da disponibilidade 

daqueles pais porque a maioria trabalhava”.  

“Nós fazíamos orientação para os meninos, para os adolescentes, fazíamos trabalho 

de grupo também, essas coisas, para não usar droga, usar camisinha, isso tudo em palestras”.  

“Tinha professor que não sabia planejar essa área, então nós sentávamos com ele, 

fazia o planejamento mesmo junto com a psicopedagoga, rotina de trabalho, todas essas 

minúcias que precisa ter que os professores não tinha noção. Nós trabalhamos muito isso 

com adaptação curricular, nós trabalhávamos muito adaptar aquela criança porque não dá 

para ele ficar lá com os outros juntos ali e fazer a mesma coisa não, tem que ser diferenciado. 

Eu já tive essa experiência de crianças com Transtornos Globais ficarem em escola e é legal, 

porque ele fica junto no recreio, se socializa, mas ele tem a parte dele”. 

“Então eu faço avaliação, avaliação mesmo, aplica teste e tal para ver qual tipo de 

problema que aquela criança tem. [...] Teste de Q.I, para crianças pequenas o... E para 

maiores o Wisc.[...]HTP também às vezes, um desenho,[...] entrevista, faz anamnese com a 

mãe, com o pai e não tem contato nenhum com o professor”.  

“O psicólogo faz um trabalho de circo, malabarista, porque ele tem que fazer 

anamnese dos pais. Eu particularmente gosto muito de fazer anamnese, aliás, preciso fazer a 

anamnese para eu entender um pouco da questão”.  

P4  

“Nessas equipes nós conseguimos dividir coisas, [...] nós conseguimos discutir das 

condições daquele professor [...] daquilo que a escola precisa de suporte para poder sustentar 

a inclusão de uma criança com comportamento muito diferenciado”. 

 “E eu me internei nessa sala de aula por um período, fiquei lá indo todos os dias, 

chegava uma hora da tarde, entrava com eles e ficava até o final do período na minha leitura 

para poder entender o que estava acontecendo naquele espaço e para poder ajudar a escola a 

pensar no que nós faremos nesse momento porque a escola estava com muita dificuldade”  

“A contribuição do psicólogo que vai desde fazer com que as pessoas compreendam 
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o significado desse espaço para essas crianças, possam rever qual é a sua proposta porque eu 

acho que como eu estava dizendo do modelo de escola, [...] ajudar a escola a pensar a que ela 

tem servido durante tanto tempo, por que ela se organiza desse modo de um ou de outro, 

quais são as outras possibilidades que a própria escola tem de se organizar para todo mundo 

que podem ajudar essa criança, [...] porque [...] tem a questão do significado, tem outras 

questões que não são tão clínicas, mas que também são do psicólogo e acho que são 

fundamentais para a escola poder se rever.” “Eu diria algo que os pedagogos não gostariam 

de ouvir, [...] eu acho que tem uma série de equívocos históricos da Pedagogia, que ela 

poderia como tenta a Psicologia, [...] poderia se rever e isso poderia favorecer a muitas 

crianças e acho que o psicólogo pode contribuir aí também. Então tem trabalho com todas as 

frentes.”. 

“Não dá para pensar nessas crianças na escola sem o psicólogo que de alguma forma 

acompanha e podem ser os mais diversos modos de acompanhamento, não acho tenha uma 

forma única que surte resultado, mas não consigo imaginar que essas crianças consigam estar 

na escola sem que a família tenha um respaldo.” 

P5  

“É escutar essa equipe gestora, eu tento fazer uma escuta das entrelinhas, não só com 

a equipe gestora, mas com o professor de como ela está enxergando esse sujeito, o que está 

vindo é mesmo essa questão da doença que vem por trás ou é uma ansiedade (supõe que 

possa ser ansiedade)? Eu procuro fazer essa escuta psicológica porque eu acho que a base 

psicanalítica me deu muito isso que eu acho que nem todos os psicólogos têm, mas me dá 

uma oportunidade de ter uma escuta do que está permeando essa queixa e esse raciocínio.     

Então eu faço essa escuta e observo em sala de aula, para mim é importante apesar de que 

nós poderíamos trabalhar até só em cima dessa escuta para trabalhar essa percepção que o 

sujeito adulto está tendo em relação à criança, poderia, mas eu gosto de observar. Quando eu 

entro em sala para observar eu procuro ter uma visão sob [...] uma diversidade de variáveis 

que podem [...] influenciar aquele comportamento, como a criança reage aquilo que está 

sendo falado, a professora está tendo um olhar, como é o relacionamento das outras crianças 

em relação a esse aluno com TGD, o ambiente está muito ruidoso, tem muito estímulo, como 
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nós podemos fazer se esse estimulo estiver sendo perturbador para essa criança ou não? 

Então eu procuro ver uma série de fatores, observar. Sento em seguida à observação, com a 

professora e a equipe gestora e primeiro procuro escutar essa professora” 

“Olha Valéria, aqui é muito dividido e segmentado o trabalho, então as crianças com 

TGD ficaram para o psicólogo”, “O trabalho do psicólogo, dos técnicos é complementar ao 

trabalho da escola, ele não substitui, e apesar da Secretaria ter esse discurso ela coloca a 

gente em um papel de substituir, tanto é que fica dividido, TGD é para o psicólogo”.  

““Estou com uma criança assim, assim e tal”...” e trabalho com pais também que eu 

não tinha falado, não sei se vem em outra pergunta, mas eu trabalho e gosto bastante 

também, trabalho muito com os pais”.  

“Questões ainda de luto da família, em relação a ter uma criança com problema, 

questões de limite, por exemplo, os pais recebem o diagnóstico e a criança passa a não ser 

mais o seu filho, ela é uma criança que tem autismo, ela é uma criança autista”. 

“Há necessidade do trabalho de uma fonoaudióloga, sim, eu vou indicar e vou 

encaminhar, um trabalho psicológico eu vou indicar e encaminhar também então que isso 

seja complementar um trabalho que é feito na escola e não que fique preso ao diagnóstico 

clínico”. 

“Vai levar um tempo por causa disso, porque o funcionamento da Educação Especial 

sempre foi na questão do transtorno, da doença e eu mesmo atuei no diagnóstico, eu fazia 

diagnóstico das crianças, embora naquela época que foi em 2000, eu só fui em 2004 para a 

Educação Regular, Educação Infantil e eu fazia diagnóstico, então a ênfase era realmente 

uma coisa excludente, eu não concordava, mas nós fazíamos diagnósticos, era uma equipe 

para ver em que nível ela ia entrar na escola, se ela ia para uma classe integrada, se ela ia 

para uma escola especial, nós fazíamos esse trabalho”.  

P6  

“Somos dois, psicólogos,[...] então nós dividimos a equipe, [...]capacitando os 

professores para esse atendimento nas dificuldades de aprendizagem e eu fiquei com as 

inclusões. Eu coordeno o trabalho com os deficientes e ele com as dificuldades de 
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aprendizagem” 

“Vamos visitar, então eu vou conversar com o pai, ajudar ele a perceber mais que é 

bom para ele e é bom para a criança ter uma estimulação diferente e para a criança também 

receber um tratamento diferente daquilo que ela [...] nós trabalhamos nesse sentido de 

acolhimento e de orientação mesmo”. 

“Nós vamos e orientamos tanto o professor, inclusive se precisa de [...] Eu faço uma 

avaliação clínica e psicopedagógica, eu sou psicóloga clínica e psicopedagoga, fiz Educação 

Especial, então os diagnósticos na escola quase sempre sobram para mim. Então a escola 

fala, eu vou lá, vejo e eu oriento o que deve ser feito, [...] eu vou encaminhar, vamos 

conversar com a família, então é dar apoio para que essa criança esteja na escola se 

desenvolvendo, e que a família esteja participando desse processo de aprendizagem também 

da criança. Nós temos encontro com os pais todo mês, isso já no cronograma de 

atendimento.”  

 

 

As soluções apresentadas nas intervenções de alguns psicólogos, seja por imposição 

da secretaria ou de resquícios de uma prática medicalizante, aprendida e propagada nos 

paradigmas de institucionalização e integração na era escola especial , permanece, 

coexistindo com outras práticas. 

É perceptível a dificuldade de deslocamento do paradigma tradicional e corretivo da 

escola especial , quando da insistência que há em ensinar a autonomia  por exemplo,( como 

se isso fosse possível), a justificativa é a limitação da criança, porque ele não é igual às 

outras crianças, confirmando nosso entendimento de que ainda há uma dificuldade por 

parte de alguns psicólogos em se desvencilhar-se de práticas acentuadamente reducionista e 

pouco abrangentes. 

A prática psicométrica coexiste com o trabalho mais coletivo, com a utilização de 

testes de inteligência, personalidade entre outros, a maioria atuam com orientação e 

formação de professores, palestras para pais e em alguns casos para alunos, colaboram com 

a confecção do PPP. 



 91 

Fazem observação em sala de aula e quando percebem que algum aluno passa por 

momentos de muita instabilidade e muito sofrimento psíquico, permanecendo ao seu lado 

durante todo o tempo que for necessário, dando suporte para aluno, ao professor, a família e 

a escola como um todo. 

[...] muitas vezes quando propomos uma prática mais radicalmente envolvida 

com a ação pedagógica  do professor; as pessoas acham que estão deixando de ser 

psicólogos para serem pedagogos; absolutamente não é isso, não somos 

pedagogos, mas se quisermos trabalhar com a educação temos de mergulhar neste 

universo, nessa realidade que é a educação( ANTUNES, 2010, p35) 

 

A atuação do psicólogo é abrangente, mas nota-se que varia de acordo com a 

demanda da escola e dos parâmetros do profissional, referenciais esses que como vimos 

para alguns está indefinido, exemplo disto é o trabalho com pais, todos trabalham, mas os 

objetivos são diferentes, fica evidente que a psicologia, além da diversidade teórica 

apresenta grande diversidade metodológica. Em sua atuação declaram buscar conscientizar 

e trazer a reflexão do papel social da escola e como fato de favorecer uma compressão da 

dinâmica da criança dentro do contexto, suas habilidades, desejos e dificuldades para 

compartilhar o espaço escolar. Mas como fazer isso se não há reflexão sobre o próprio 

papel?  

3.3 - Categoria III– Os alunos com TGD e as demandas da escola  

Tem por intenção, identificar e apresentar demandas da escola relacionadas aos 

alunos com TGD para os psicólogos e compreender sob quais referências pauta-se este 

profissional na concepção dos transtornos. 

P1  

  “Não vou falar de uma definição técnica porque eu acho que isso não cabe, eu vou falar da 

minha experiência. Algumas crianças eu acho que era casos especiais, que eram casos 

difíceis. Alguns eu acho que a gente conseguiu coisas e lá tiveram professores que fizeram a 

diferença, de formas diferentes”. 

 “Aparecem em geral através de falas como:” _Esta criança é estranha, não faz  as 

propostas, anda pela classe, fica girando, fica muito perto do espelho , não olha para a 
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professora e para os outros, não senta  para comer,  só repete o que a gente diz, parece não 

entender as  comandas, não brinca com os amigos, no parque fica só andando e não brinca, 

não busca os outros, fica só arrumando os objetos/brinquedos, não aceita quando vou tentar 

mudar a brincadeira dele, é muito agitado, ele precisa de minha orientação constante, preciso 

dar as comandas para ele e ajudá-lo...” 

“Competências para além do que “é esperado”, as quais o grupo classe ainda não tem, 

como por exemplo: parece que ele já sabe todas as letras, fala palavras em inglês, ele se 

interessa muito por letras e números, fica parado na tabela de números e  parece que sabe 

contar, ele sabe ler, fica olhando para os ponteiros do relógio e parece que sabe quais são os 

números,ele fala diferente, a fala dele é fora do contexto e gosta muito de tal assunto, parece 

que ele sabe muita coisa, mas não faz o que peço, tenho que estar sempre insistindo nas 

comandas...”. 

“Eu identifiquei que eles estavam esperando [...] avaliação cognitiva da criança, 

porque eles acham que é uma criança com deficiência, [...] então eles acham que eu ia fazer 

essa avaliação para encaminhar [...] vai mandar para o neuro, vai mandar para a psico, é isso. 

Tem escola que eu acho que espera isso”. 

P2  

“Tem questões na interação, contato... na questão da linguagem, simbolização, 

dificuldade para estar simbolizando... As características né, as estereotipias... você tem ali 

uma definição que vai por aí. Agora eu tenho visto assim crianças tão diferentes! [...] Você 

encontra crianças nas quais você até encontra traços ali dessa coisa mais geral da 

caracterização, mas que quando você está lá no tête-à-tête com a criança, que você observa 

essa relação da criança com a professora ou com a escola, você vê muitas diferenças  

“Você tem desde aquelas situações das crianças que... Ah! TGD não olha nos olhos. 

Mentira. Nossa! O que eu vejo das crianças com contato de olho, crianças afetivas. Você 

começa até a questionar esse parâmetros”. 

“As demandas são geralmente voltadas ao como lidar com a criança, O que fazer? 

Que atividades lhe dar? Como ajudá-la a ampliar a convivência com as outras crianças se ela 
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só interage, ainda que parcialmente, com os adultos (educadores) da turma? Como incluí-la?  

 “Querem que eu converse com os pais e encaminhe a criança para a saúde, pois 

muitas dessas crianças na educação infantil ainda não têm o diagnóstico. A alegação dessa 

solicitação principal em relação a minha ação na escola é de que ter o diagnóstico irá 

possibilitar à escola saber o como lidar com a criança. No entanto, o que eu leio nas 

entrelinhas do pedido da escola é que ter o diagnóstico, muitas vezes, desresponsabiliza o 

professor com a aprendizagem dessas crianças, permitindo que ela possa ocupar o lugar do 

isolamento, sem culpa por parte do educador... [...] também demandam de mim, que eu 

reitere o pedido de apoio na sala (estagiário ou auxiliar)”. 

“Não dá pra dizer que é sistemático porque depende muito das demandas das escolas 

e até da característica da criança. [...] Tem escola que a própria equipe gestora se organiza 

pra poder estar mais a frente, e tem escola que te solicita muito mais. Algumas escolas 

parecem que assim, tem a ideia de que você vai ser o salvador da pátria, você vai conseguir 

chegar lá com uma fórmula mágica e vai conseguir inserir essa criança”.  

“Eu acho que sempre fica essa coisa mesmo, assim, parece que a criança com TGD 

ela é muito mais do psicólogo do que dos outros profissionais, [...] tem inclusive aqueles ### 

que dizem: “olha, essa não é criança pra mim, essa é criança pra você”.  

P3 

“Ninguém conseguia diagnosticar, o próprio neurologista já falou [...] quando eu fiz 

avaliação, que ele tinha uma deficiência intelectual, [...] leve acompanhada de uma série de 

sintomas [...], o obsessivo [...] porque desde pequenininho ele queria deixar tudo 

arrumadinho, quietinho, eu achava que ele era organizado e não era. Então vão aparecendo 

várias características não dão para definir características, agora tem transtornos globais do 

desenvolvimento que já são mais graves”.  

 “Tinham todos os profissionais, mas chegou o psicólogo e vai resolver tudo, é uma 

nave espacial que chegou para eles, porque eles não sabiam o que era aquilo”. “O professor 

tinha aquela ânsia de nós chegarmos e resolvermos o problema da criança”  

“Nós sentíamos que eles precisam mesmo sabe, porque não ia nada lá, não ia 
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ninguém lá, eles ficavam lá abandonados”. 

“Tinha professor que não sabia planejar essa área, então nós sentávamos com ele, 

fazia o planejamento mesmo junto com a psicopedagoga, rotina de trabalho, todas essas 

minúcias que precisa ter que os professores não tinha noção”. 

“Os professores reclamavam, e nós tínhamos que dar orientação de como fazer, mas 

era um entre mil que conseguia ficar na sala porque eles têm a rotina, você sabe, com 

autismo tem que fazer um trabalho de rotina e tal, isso que tinham que entender”.  

P4  

“Crianças com uma dificuldade muito grande nas relações que elas estabelecem e nas 

relações com outras pessoas, nas relações com o espaço, nas relações com as questões do 

conhecimento, eu definiria assim hoje as crianças que eu acompanho, são crianças com uma 

dificuldade muito grande nesse movimento que vem por “n” quadros, autismo, outras 

síndromes que constituem o quadro de TGD, mas que tem essa característica que para mim é 

a mais marcante essa dificuldade nas várias relações.” 

 “Solicita para discutir um aluno que está com questões de aprendizagem, já foram 

feitos vários investimentos e a criança não avança e a escola pede o apoio para discutirmos 

desde verificar se é uma questão de alguma deficiência que precisa de outros 

encaminhamentos e acompanhamentos ou até mesmo para poder discutir a questão do 

investimento que vem sendo feito se é o mais adequado, se existem outras formas de pensar, 

às vezes o trabalho com a própria família, de nós intervirmos junto com o trabalho que a 

escola tem com a família”.  

“É o primeiro aluno nessa escola com essa característica, é o primeiro aluno que essa 

professora trabalha que tem esse tipo de dificuldade”. 

“Poucas escolas, mas ainda algumas pensam em projetos diferenciados e solicitam a 

participação na hora de elaborar esse projeto, de discutir com o professor como ele pode ser 

organizado, então a demanda vem das escolas de diferentes formas”. 

P5 
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“É uma forma diferente de funcionamento de uma pessoa, um raciocínio diferente, 

um cérebro diferente e que nós não conseguimos ainda capturar o que acontece ali”.  

“Porque vamos considerar as características que hoje em dia estão dentro do 

transtorno que é a interação, a comunicação, o eixo principal, o foco e a dificuldade maior 

dessas crianças é na interação”. 

 “Não é só relacionado às crianças com TGD, mas crianças com problemas de 

comportamento, questões de relação da professora com as crianças, com os alunos, com 

essas questões comportamentais, de muita queixa sobre birra, comportamento opositor 

vamos dizer assim, e às vezes até de armas, às vezes chegam demandas de relação de equipe 

mesmo, equipe escolar, equipe gestora com professor às vezes acontece também”.  

 “Não, ele tem o transtorno e eu não consigo mais trabalhar” e isso ainda é muito 

forte. Então quanto mais crianças dentro desse diagnóstico, dentro desse espectro é pior. E 

fora os pais, porque ai cria toda uma tristeza na família e também começa a ver seu o próprio 

filho de uma forma diferente, começa a tratar diferente, muitos tratamentos e é remédio[...] 

Acho complicado”. 

“Mas, via de regra a expectativa dos outros profissionais é de que a gente dê conta 

porque, como está envolvida muito a questão social de relacionamento da criança com TGD 

e mais as questões comportamentais, a expectativa é que fique para nós e nós temos que dar 

conta dessas crianças desse trabalho, então quase não tem uma atuação da fonoaudióloga, da 

assistente social, quase não tem, fica mesmo na mão do psicólogo aqui”. 

“o trabalho do psicólogo, dos técnicos é complementar ao trabalho da escola, ele não 

substitui, e apesar da Secretaria ter esse discurso ela coloca a gente em um papel de 

substituir, tanto é que fica dividido, TGD é para o psicólogo”. 

P6  

“Que cada caso, o TGD não é igual, é sempre diferente um do outro, [...] mas às 

vezes eles são diferentes, é igual ao intelectual, você pode fazer uma sala só de intelectual 

porque eles vão ser diferente um do outro, vão dar respostas diferentes”.  
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“Nós temos uma demanda muito grande de dificuldade acentuada de aprendizagem, 

as dislexias, os déficits de atenção”.  

 “Chegou uma criança assim e nós precisamos de orientação de como fazer”. [“...] 

Porque nos transtornos mais sérios nós sabemos que é complicado para um professor de 

trinta alunos às vezes ficar com ele dentro da sala de aula até porque ele não para, então eu 

acho que é esse o grande desafio”.  

“Sempre solicitam um professor auxiliar e a redução do horário na escola.” 

 

Nenhuma das descrições apresentadas trouxe os critérios descritos no DSM IV 

como referenciais para definir TGD, embora as características dos transtornos apareçam 

nos relatos, o entendimento sobre o comportamento da criança com TGD,sempre levaram 

em consideração o contexto.  

No entanto, a demanda encaminhada ao psicólogo, é comum a todos os 

profissionais, são pedidos de diagnóstico relacionados a questões individuais, são situações 

pedagógicas e de aprendizagem, disciplinares e comportamentais, de autonomia e de 

relacionamento humano (alunos, professores, pais, gestores) bem como, problemas sociais. 

Os psicólogos, como afirmaram os sujeitos ainda são vistos como solucionadores de 

“problemas” e situações de toda ordem, ou melhor, para resolver a desordem que assola a 

escola e a coletividade. Se, as expectativas dos profissionais, Secretarias e outros que 

circulam o fazer do psicólogo são essas, é porque há a crença de que ele tem a solução e a 

explicação e o controle das mazelas do comportamento humano, a ideia que está por trás 

dessas expectativas é a crença na homogeneidade da manifestação humana. 

 Ao considerar os processos de escolarização, a Psicologia Escolar passa a 

enfatizar a necessidade de que a escola é o espaço em que as relações sociais e 

individuais se articulam numa rede de relações complexas e que precisam ser 

analisadas como tal. Ou seja , quando o psicólogo recebe uma queixa escolar, esta 

se constitui em um fragmento de uma complexa rede de relações sociais com as 

quais ele terá que trabalhar a partir de seu campo e conhecimento. ( SOUZA, 

2010, p 61) 

 

Quando um professor procura um psicólogo para ajudá-lo em sua prática diária 

porque se sente desesperado, e possível que o que esteja sentindo seja abandono, e, sentir-
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se abandonados, como se sentem alguns professores, e profissionais, num trabalho que 

deveria ser coletivo, certamente é um forte indício de que a sociedade de ideologia 

capitalista nos faz acreditar, sermos totalmente e individualmente responsáveis por nosso 

destino. 

Há prenúncios de mudanças, visto que as crianças com TGD já tem seus critérios 

diagnósticos questionados pelos profissionais, mas é preciso ampliar olhar, para não 

reduzirmos as situações de conflito escolar a questões orgânicas, pois, o desenvolvimento é 

sempre possível, conforme relatam os profissionais em relação as crianças com TGD, mas 

apoio é imprescindível,  segundo Kupfer,é necessário um “espaço de escuta psicológica e a 

acessoria ao trabalho coletivo [...]onde o psicólogo possa colaborar com a “ construção de 

alternativas teórico metodológicas e situação didáticas cotidianas,  com um clima de 

confiança(1997, p. 98). 

 

 

3.4 - Categoria VI– Subsídios para formação de psicólogos 

Partindo da análise das informações sobre a avaliação, que fazem os sujeitos das 

condições necessárias às práticas e as dificuldades enfrentadas cotidianamente e acerca da 

relevância dos conhecimentos adquiridos nos cursos, buscou-se apresentar alguns subsídios 

necessários a formação do psicólogo escolar.  

P1 

 “[...] entendo que a gente hoje não tem articulação com outros técnicos, eu gostaria 

de ter mais horário, mais tempo para poder discutir das escolas. [...] como é que está àquela 

escola, como ela está caminhando com os colegas, com a fono, com o orientador, eu sinto 

falta do orientador”. 

“Difícil assim especificar, [...] são várias coisas. Mas assim, tiveram, [...] a psicologia 

do desenvolvimento, [...] psicanálise, [...] lembro que relações humanas para a gente era 

trabalho de grupo, [...] foi muito mais em Melanie Klein,[...]tinha um pessoal forte em 
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Lacan.” 

“A psicologia escolar que tinha, tinha estágio, [...] na própria psicologia do 

excepcional, que tinha esse nome”.  

P2 

Uma questão que eu acho central aprender é o olhar. Olhar para a criança, olhar para 

o contexto. [...] como diria a Madalena Freire, de ter esse olhar sensível, que possa poder 

identificar aí as questões presentes nas relações para além [...] para além dos aspectos 

teóricos, porque eu acho que a teoria e prática elas tem que estar interligadas e jamais eu 

desprezo essa dimensão teórica. Mas eu acho que a teoria sozinha ela é vazia... e se a gente 

for pensar em termos de formação,[...] a formação contribuiu porque eu tive essas pessoas 

que me ajudaram a discutir mesmo, a olhar para essa psicologia crítica ou essa psicologia 

histórico cultural, [...] a minha experiência como psicóloga é que de fato contribuiu, 

entendeu? [...] eu penso que na formação muitas vezes se despreza esse olhar in locu, essa 

discussão das variedades, [...] O sujeito funciona assim, assado. Eu acho que o que precisaria 

ter, tanto no curso de psicologia, essa tematização das práticas, essa possibilidade de você 

chamar para a necessidade, para a diversidade de possibilidades [...] E acho que uma coisa 

bem falha no curso de psicologia [...] não sei como é que está hoje, mas a perspectiva 

histórico cultural nem passava de longe como uma perspectiva que poderia ajudar a pensar 

tanto a educação, quanto inclusão [...] a psicanálise,[...]precisaria ter as diversas linhas sendo 

debatidas, colocadas em jogo, e essa tentativa de buscar olhar essas crianças na escola.  

P3  

Atualmente [...] existe um buraco como eu falei. Eu acho que tem que trabalhar o 

professor, os pais, mas trabalhar mesmo, e o aluno, porque é todo um contexto. Seria mais 

um trabalho mesmo comunitário.” 

“Era feito com algumas dificuldades, mas pelo menos lá a disponibilidade de... 

mexer, com a Prefeitura e todo mundo, era maior porque eles eram mais envolvidos, mais 

engajados, mas faltavam muitas políticas, por exemplo, porque às vezes muitos políticos da 
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Prefeitura não se dão com o Estado...”. 

 “Nós mandamos ofício, e até hoje não foi” é porque eram poucos profissionais e a 

demanda era muito grande, não é que nós deixávamos de lado, nada disso. Então em minha 

opinião[...], seria ter mais profissionais” 

“Nossa, eu mudaria muita coisa. Primeiro essa questão de avaliação, porque eu acho 

que fica avaliando, avaliando, avaliando, e vai tudo para o museu, para a caixa, ninguém 

resolve nada, e aquela criança cresce e vai para o outro professor, vai para outro ano, com o 

mesmo problema, agrava. O pai continua bebendo, nós não conhecemos o pai direito, não 

conhecemos o professor que atende aquela criança, então eu já mudaria tudo isso, tentaria 

pelo menos e visitar as escolas, conversar com o professor, eu acho que nós temos que 

conversar.  

“ Então o que eu acho que falta lá que eu sinto assim, [...] nós tínhamos contato com 

tudo, íamos em todas as palestras, encaminhamento nós tínhamos liberdade de encaminhar 

para onde nós quiséssemos porque nós tínhamos contato, ligava, pegava o telefone, 

conversava, tínhamos aqueles seminários grandes da Prefeitura e do Estado. Aqui onde eu 

estou não existe isso, então parece que você está isolada do mundo,[...] você tem que saber 

quais os órgãos que funcionam na cidade, por exemplo, Secretaria da Assistente Social, da 

Justiça, da Cidadania porque você precisa encaminhar as pessoas.”     

“A orientação é essa, o relatório vai para a escola com o resultado, mas aquele pai 

está angustiado, ansioso, não sabe o que fazer com aquela criança porque às vezes demora 

dois, três, quatro, cinco meses, um ano, dois para chegar na escola. Tem professores que 

dizem que não chega o resultado e eu sabendo disso, você acha que eu vou falar isso para o 

pai? Não, o que eu puder falar, encaminhar, procura tal... eu faço isso e sei que outros 

psicólogos também fazem, não vou deixar esperando, então acho vai depender de cada 

psicólogo, da vivência de cada um. 

“ São várias matérias. Eu tive Psicologia Comunitária,[...] Eu coloco o Transtorno 

Global do Desenvolvimento dentro desse contexto porque na época eu lembro que as 

crianças ficavam tudo escondidas em casa, os pais não mostravam, [...] é muito importante 

esse trabalho na comunidade. O que eu aprendi na faculdade[...] que nós temos que ir às 
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bases trabalhar. Então isso me ajudou muito, de eu ir a campo, [...] porque é lá que está o 

problema escondidinho. “outras matérias como Fisiologia, 

Psicopatologia,[...]TAP(psicometria), [...],psicanálise. 

“E o psicólogo educacional teve que fazer pedagogia? [...] Porque você tem que 

entender um pouquinho de Pedagogia porque senão como você vai montar as estratégias?”  

P4  

“Dar conta de muitas coisas práticas, de recurso financeiro para a escola, de 

organização, de formação de professor, de uma rede de saúde que possa dar apoio para 

muitas das crianças se eu pensar nas crianças que estão com deficiência, na parte social 

também porque nós temos muitas crianças que tem uma dificuldade enorme de estar no 

espaço da escola e de poder usufruir daquilo que a escola oferece por uma questão social 

muito difícil também, e nós não temos um respaldo fora da escola. Então eu acho que ela 

seria perfeita se nós pudéssemos ter tudo”. 

“Faltam condições para a escola e não para o meu trabalho, [...] por exemplo, 

pensando nas crianças com quadro de transtorno global, em muitos casos é importante que 

ela tenha além da professora outra referência na sala de aula e nem sempre a escola consegue 

contar com essa pessoa.” 

“Número de alunos em sala, porque nós avaliamos que é importante que a sala 

tivesse uma redução, nós já conseguimos em algumas escolas reduzir para vinte alunos em 

uma sala. [...] o professor tem que trabalhar com trinta, trinta e dois alunos e isso é um 

dificultador, mas acho que é para a escola que faltam as condições mais adequadas”. 

“Talvez diminuísse o número de escolas que eu acompanho para ter um pouco mais 

de tempo para um acompanhamento mais de perto”. 

“Nós temos outras equipes [...] em que você não consegue sentar porque as pessoas 

acreditam que não seja possível essa discussão porque cada um tem entradas muito 

específicas que vão dar a sua contribuição, mas não as articula”. 

“De entender mesmo teoricamente como é que essas crianças se constituem, o que é 

significativo pensando especificamente nos quadros que acompanham o transtorno, mas acho 
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que também precisa de um tanto de formação para entender movimento de escola, 

movimento de educação desses últimos anos que vem passando por muitas mudanças, acho 

que isso também faz falta. Não acho que dá para pegar alguém com uma formação 

iminentemente clínica que pode ter um grande domínio teoricamente ou mesmo no trabalho 

clínico com essas crianças que ela faz a transposição com o trabalho da escola naturalmente, 

eu acho que tem especificidades da escola que também precisam ser entendidas. Então eu 

acho que teriam duas linhas, teria que entender especificamente desses quadros, [...] teria que 

entender sobre educação, sobre escola para poder pensar lá como se organiza esse trabalho  

P5 

“Agora tem o espectro autista, autístico, todo mundo cabe dentro daquele espectro. 

Então se você tem um problema social, você é mais tímido, você tem dificuldade de se 

comunicar, pronto, você já entrou no espectro e isso é um crime.” 

 “Faltam recursos mesmo materiais, [...] Internet às vezes dá problema,[...] por 

exemplo, então você quer fazer uma pesquisa é difícil, precisa imprimir e não tem 

impressora” 

 “Recursos mais humanos, seria importante, [...] nós fazermos uma formação com as 

coordenadoras porque elas acabam não atuando, não entram em sala para observar, para 

ajudar a professora. Então nós precisaríamos fazer uma formação e não é possível porque a 

diretriz aqui não permite que se faça”. 

“Eu mudaria seria essa ênfase mesmo no trabalho pedagógico todos tem que se 

apropriar do trabalho pedagógico, que caminhos vamos e nós seriamos complementares ao 

trabalho pedagógico.” 

“Psicodinâmica, nós tínhamos um módulo de Educação Especial,[...] Psicopatologia 

[...]eu fiz outras especializações então me confunde, eu não sei mais o que eu tive na 

graduação. Eu fiz Psicopedagogia, eu fiz Neuropsicologia [...] eu fui em busca até para tentar 

me apropriar mais da Pedagogia, [...] a questão da aprendizagem a noção da escrita com 

Emília Ferreiro e Ana Teberosky, contribui. [...] algum módulo sobre família, neurologia, 

integração sensorial, recursos de comunicação,  tem que ter uma observação muito aguçada, 



 102 

é isso”. 

P6  

“Eu achava que toda escola deveria ter um psicólogo, por causa dessa estrutura do 

professor ainda que esteja em transformação, essa nova proposta educativa, então os 

professores mesmo gostam de conversar, de contar das suas dificuldades e aprender ou 

conhecer caminhos novos. Agora, com TGD eu acho que ele é importantíssimo, o psicólogo 

e o psicopedagogo. [...]a Psicopedagogia me ajuda muito porque eu fiz Psicologia Clínica, eu 

fiz educacional, passei pela educacional também, mas eu precisei me aprofundar mais na 

educação para ajudar esse professor e ajudar na compreensão desse aluno.” “Muitas coisas 

que eu estudei na faculdade, por exemplo, síndromes,[...], aquela dos testes,[...] o 

desenvolvimento ,[...]  a aprendizagem do indivíduo como um todo. [...], a Psicomotricidade. 

“  Eu fiz um estágio com deficientes, com crianças excepcionais que eram mais as 

intelectuais que tinham na época, acompanhei oficinas.  

“Aqui na Secretaria da Educação eu sempre contei com apoio, é claro que mesmo 

como Secretaria no início desse trabalho foi uma conquista também nossa,[...]. Então assim, 

nossos gestores é importante, a nossa secretária, a nossa prefeita, a Câmara Municipal, o 

Fórum, todos eles tem influência e estão caminhando junto conosco, então nós não 

caminhamos sozinhos.  

Sim, como nós temos esse apoio da gestão pública, as escolas estão melhorando nas 

acessibilidades, o próprio Governo Federal tem dado muito apoio para nós. [...] são recursos 

que nos ajudam a trabalhar com as diversidades na escola, especialmente nas deficiências.  

 

Em relação às dificuldades na atuação do psicólogo escolar, há convergências sobre 

a grande demanda de trabalho que tem, sugerem a diminuição do número de escolas sob 

responsabilidade de cada profissional, apontam a necessidade de um psicólogo por escola, 

pois ,lotado na instituição pode apreender a realidade e  contexto, com a possibilidade de 

fazer um trabalho mais abrangente incluindo a comunidade. A falta de recursos físicos 

como material de escritório, acessibilidade das escolas, as dificuldades nos recursos 
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humanos como, a pouca articulação da equipe multidisciplinar, dentro da equipe e com a 

esfera pedagógica, e a limitada autonomia para o trabalho, também são questões que 

atrapalham a ação do psicólogo e a melhoria do serviço educacional. 

Todos apontam direta ou indiretamente a necessidade de articulação com os órgãos 

governamentais, secretarias, programas e projetos direcionados a população. 

Quanto à formação do psicólogo para o trabalho na área escolar e com TGD, 

indicam como disciplinas essenciais: a psicanálise, teoria sócio-histórica, psicologia 

comunitária, psicologia escolar, psicologia do desenvolvimento e disciplinas que 

contemplem a discussão sobre relações humanas dentro do contexto. As disciplinas que tem 

como foco a parte orgânica, como fisiologia, psicopatologia e a psicometria também foram 

mencionadas como importantes. 

A maioria dos psicólogos nos apresenta a importância de ampliar as possibilidades 

de estágios supervisionados durante a formação valorizando a articulação entre teoria e 

pratica. 

Os referenciais teóricos tradicionalmente presentes na psicologia e de caráter 

heredológico, ambientalista, interacionista e behaviorista mantiveram como eixo 

de análise ora de aspectos referentes ao psiquismo e ao desenvolvimento 

cognitivo do indivíduo, ora aspectos meramente pedagógicos. Portanto a 

discussão crítica no campo da Psicologia Escolar insere um, novo eixo de análise: 

o processo de escolarização, constituído a partir das condições objetivas, 

concretas que permitem ou não, que a escola possa cumprir as suas finalidades 

sociais. (SOUZA, 2010, p.60) 

 

Nesse sentido, acreditamos ser importante fazer uma reflexão sobre as 

possibilidades de mudança na prática tanto da área da educação como da psicologia, 

assumindo o reconhecimento da singularidade de cada pessoa e do convívio com as 

diferenças.  

Resumidamente, este estudo nos levou a relacionar como relevantes as seguintes 

diretrizes para desenvolver o trabalho junto a escola: debater sobre a posição e o 

compromisso da escola com os alunos com TGD; trabalhar com a conscientização da toda 

comunidade escolar sobre a diversidade e o respeito às diferenças; contribuir e apoiar os 

professores e funcionários sempre que preciso se solicitado pela escola em conjunto com a 
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equipe gestora e trabalhar com a formação permanente de novos psicólogos, incentivando a 

investigação. 

Para finalizar esta dissertação apresentaremos na sequência as considerações finais, 

em resposta aos objetivos desse trabalho. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A pesquisa aqui apresentada nos permitiu percorrer caminhos para a compreensão 

dos parâmetros utilizados, por profissionais da psicologia, que desenvolvem o seu trabalho 

no âmbito escolar, atendendo as demandas relacionadas aos alunos com TGD. 

Propomo-nos inicialmente a identificar e apresentar, os referenciais adotados por 

esses profissionais para nortear a sua prática, verificar e relatar algumas possibilidades de 

atuação dos psicólogos na esfera escolar, descrever as demandas escolares relacionadas aos 

alunos com TGD e finalmente apresentar informações que possam subsidiar a formação e 

práticas de psicólogos escolares. 

Como retratado nesse estudo, as crianças com TGD, foram durante anos asiladas, 

inicialmente em hospitais psiquiátricos, e posteriormente em escolas especializadas onde, 

num ensino paralelo, ficavam excluídas do ensino regular, pairava então a suspeita, acerca 

de quanto seria proveitoso para a coletividade o convívio destes em sociedade. 

Os TGDs há muito têm sido estudados, por médicos, educadores e psicólogos, que 

buscam compreender e explicar as causas dos transtornos e descobrir modos de intervir, 

para que as crianças que o possuem, participem da sociedade de modo mais proveitoso e 

democrático, no trabalho aqui exposto, algumas possibilidades de intervenção em 

psicologia foram apresentadas pelos sujeitos dessa pesquisa, por numa desenvolverem um 

trabalho de inserção e inclusão escolar dessa população.  

Por apresentarem uma organização psíquica peculiar, revelada no encontro com o 

outro, gerando prejuízos significativos no contato, na interação, e na comunicação, a 

convivência com essas crianças, na escola é um desafio, que psicólogos escolares são então 

convocados a enfrentar. 

 Aos psicólogos são encaminhadas queixas que abordam a desorganização do 

ambiente escolar, e a indefinição sobre as possibilidades de aprendizagem e convivência 

dessas crianças neste contexto, há dúvidas da equipe pedagógica de como ensinar-lhes algo 
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significativo, considerando os conteúdos curriculares, além disso, há o desconforto da 

convivência com alguém, que não dá mostras aparentes, de suas emoções, dores e desejos, 

gerando sentimentos de impotência, medo, desespero, compaixão entre outros.   

A justificativa, de esses encaminhamentos serem direcionados aos psicólogos, deve-

se ao fato de que sua pratica foi ao longo dos anos, impregnada por uma perspectiva de 

atuação corretiva e terapêutica, onde detectava “desvios do desenvolvimento humano, (em 

relação ao que é concebido como natural), propondo-se como algo que reencaminha, 

realinha adapta e cura e, com este olhar [...] se põe a olhar a experiência educacional.” 

(BOCK, 2003, p.100), portanto um trabalho assentado num modelo predominantemente 

médico e de solucionador de problemas. 

Do psicólogo escolar, é então esperado o controle, o cuidado, a minimização da dor, 

do medo e da culpa e, sobretudo depositam-lhes a esperança de resolver as situações e 

impasses cotidianos nos relacionamentos sociais. 

 Quando, e se, o psicólogo aceita este sedutor lugar de “resolvedor” de problemas, 

ele impede, ou melhor, atrapalha a possibilidade do olhar crítico de todos, (inclusive dele), 

sobre a nossa condição sócio- política, pois, como apresentado no corpo teórico desse 

estudo, o modelo médico ou tradicional, baseado no inatismo, na hereditariedade, e no 

ambientalismo, compreende o desenvolvimento e a subjetividade humana como 

homogêneos e, portanto propõe e mantém uma pratica corretiva e individual encobrindo 

valores normativos e ideológicos. 

 

 [...] Defendo que caberia à categoria dos psicólogos identificar os conhecimentos 

e práticas psicológicas consideradas relevantes, para que possam ser colocadas a 

serviço desse grande empreendimento histórico que é a luta pela construção de 

uma escola democrática, inclusiva e de boa qualidade- marcando enfim, nosso 

caminho de participação no processo de construção de uma sociedade  mais justa, 

solidaria e humana. (LEITE, 2008 p. 26) 

 

Em contrapartida ao modelo de atuação tradicional,  se propõe uma prática crítica, 

baseada numa concepção de homem determinado pela sua condição sócio - histórica, dando 

relevância a  investigação do contexto escolar, ampliando o entendimento da queixa para 

além do individuo. 
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Na investigação que aqui se apresenta, fica evidente a diversidade metodológica e 

teórica da psicologia, pela descrição de diferentes práticas cotidianas, de abordagens 

distintas, que alguns psicólogos parecem utilizar como técnicas e que se modificam em 

função da demanda. 

Mesmo assim, todos os entrevistados acreditam na possibilidade das crianças com 

TGD frequentarem o ensino regular, acreditam inclusive que isto os beneficia, nos aspectos 

relacionados à socialização, aprendizagem e desenvolvimento e traz a todos que com eles 

convive, a possibilidade da coexistência com a diversidade, o respeito às diferenças, e 

ressalta a importância do trabalho coletivo. 

A escola tem o papel de difundir conteúdos indissociáveis da realidade social, é 

espaço democrático que pode e deve contribuir para eliminar a seletividade social na 

medida em que oportuniza acesso e universaliza o conhecimento. A instituição escolar é um 

espaço social que deve privilegiar sempre o respeito às diferenças, o diálogo, o direito ao 

conhecimento formal e informal, espaço no qual os saberes e os não saberes são 

compartilhados e fazem parte da constituição dos sujeitos. 

O psicólogo que se detém a considerar o meio social e político e neles incluídos a 

família, a escola, o aluno, os colegas e a equipe como um contexto onde se concebe a 

queixa, pode melhor avaliar a dinâmica emocional e os processos de aprendizagem, da 

criança com TGD, bem como as dificuldades enfrentadas pela escola para obter sucesso na 

permanência com qualidade dessas crianças na escola, como sendo essas provenientes do 

contexto social.  

Evidenciamos aqui como sendo imperativo, um trabalho em equipe multidisciplinar, 

para atender as demandas escolares, um corpo de profissionais, que possa de modo 

articulado e colaborativo, acompanhar e apoiar a escola na superação das dificuldades que 

se colocam diante do processo educativo, de todos os alunos. 

O professor e psicólogo escolar, juntamente com a equipe multidisciplinar podem 

colaborar para a efetivação da inclusão escolar, para tanto devem ser parceiros que se 

proponham diante dos desafios, melhorar as relações, e a educação, mas, só poderão fazê-lo 

se a eles for dada a possibilidade de descolar-se da imagem idealizada de professor e de 
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aluno e de psicólogo, favorecendo a descoberta de práticas educativas que levem à 

descoberta das necessidades e possibilidades de cada aluno, com suas possíveis adaptações.  

Como diria Paulo Freire a respeito da marginalização e da opressão: 

  

(...) estes jamais estiveram fora de. Sempre estiveram dentro de. Dentro da 

estrutura que transforma em “seres para outro”. Sua solução, pois, não está em 

“integrar-se”, em “incorporar-se” a esta estrutura que os oprime, mas em 

transformá-la para que possam fazer-se “seres para si” (2002, p.65). 

 

Concluímos que é necessária uma postura crítica diante desta ideologia, um olhar 

para além do que se apresenta como verdade. A educação só poderá ser inclusiva se nos 

possibilitar entender que a diversidade é humana, sendo os direitos humanos para a 

diversidade não para a homogeneidade, todos somos potentes e impotentes esta é a raça 

humana. 

 Em relação aos subsídios para a formação profissional e atuação do psicólogo junto 

à educação, ao nosso entender, a partir das contribuições dos sujeitos, concluímos que é 

necessário mais do que preparo teórico para atuação, é preciso disponibilidade para olhar 

para o aluno, contextualmente e respeitá-lo, exercitar um olhar que transpasse a limitação 

física, emocional ou qualquer que seja, e que busque possibilidades que podem estar 

encobertos, pela ideologia da ordem, da submissão, e isso, não é aprendido em cursos 

isolados de formação, distantes da realidade, portanto, é fundamentalmente importante que 

alunos e profissionais que pretendam trabalhar com a diversidade possam conhecer a 

realidade escolar por meio de estágios articulados com discussões com profissionais da área 

escolar. 

  Nossa proposta desde o início foi de refletir sobre os impasses da concretização de 

uma prática crítica, em que os psicólogos possam buscar respostas às suas indagações sobre 

o trabalho com crianças que tem TGD no âmbito escolar. 

Concluímos ser emergente e necessária a presença do psicólogo no âmbito escolar, é 

também fundamental, que seus parâmetros possam continuar sendo discutidos e revistos, 

uma vez que se evidência nessa pesquisa a diversidade de práticas e abordagens sem a 

reflexão de suas implicações, tanto para a educação como para a sociedade. Assim, cabe-

nos perguntar, será que psicólogos, pedagogos e outros especialistas, cada qual com seu 
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conhecimento não poderiam sistematicamente permanecer juntos em uma escola, 

proporcionado aos alunos, pais e comunidade um trabalho com parceria e compromisso 

com a educação e a emancipação humana? 

Chegamos ao final com a certeza de que a quantidade de dados recolhidos nesse 

estudo não discutidos é um aspecto relevante, pois demonstra que esse tema não se esgota 

aqui, diríamos, inclusive, que ele anseia uma continuação.  
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTAS 

Dados de identificação do sujeito 

1- Nome:- ------------------------------------Código de identificação-------------- 

2- Idade: ------------------------------------- 

Caracterização do seu trabalho 

1- Descreva o seu contexto de trabalho com pessoas com TGD (local, equipe, público ou 
privado, autônomo ou filiado a alguma instituição, ambiente físico). 

2- Como e quando você iniciou seu trabalho com pessoas com TGD? 

3- Descreva suas atividades (planejamento, intenções) como psicólogo neste contexto: o que 
você faz? 

       4-Característica da população atendida (faixa etária, sexo, classe social, escolarização). 

5- Como chegam até você? 

6- Qual a expectativa em relação ao atendimento? 

7- Quais as contribuições do psicólogo ao atendimento? 

8- Considerando sua experiência profissional na educação especial, e ou inclusiva, você 
acredita que haja mais convergência ou mais divergência acerca do modo de atuação entre 
os psicólogos desta área? 

9- Quais as principais abordagens você utiliza para o trabalho?  
10- Quais as condições potencializam o seu trabalho? Quais estão presentes em seu ambiente de 

trabalho? Quais mudanças deveriam acontecer? 
11-Você trabalha com outros profissionais? Se sim, quais são a expectativas que eles têm de seu 

trabalho? E você do trabalho deles? 
      12-Explique o que é TGD? 
      13- Explique o que é educação inclusiva? 
      14- Você acha que pessoa com TGD podem frequentar escolas? 
 

Formação 
 

1- Quando iniciou suas atividades como psicólogo e quais foram? 
2- Quantos anos você está formado? 
3- Em qual instituição você fez o curso de Psicologia. 
4- Das disciplinas cursadas durante a graduação, qual você acha que foram fundamentais para 

a sua atuação com pessoas com TGD? 
5- Das disciplinas cursadas durante a graduação, qual você acha que foram fundamentais para 

a sua atuação junto às escolas? 

6- Você possui outros cursos de graduação ou pós-graduação? Especifique curso, ano e local. 
7- Se sim, você acredita que estes cursos contribuíram para a sua atuação como psicólogo no 

atendimento a pessoas com TGD? 
8- Quais são os requisitos necessários para a formação do psicólogo que pretende atuar com 

pessoas com TGD? A sua formação atendeu estes requisitos? 
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APÊNDICE B- TERMO DE LIVRE CONSENTIMENTO (TCLE) para os psicólogos 

escolares 

Concordo em participar, como voluntário (a), da pesquisa intitulada “Escolarização de 

pessoas com Transtornos Globais do Desenvolvimento: possibilidades de atuação no 

campo da psicologia” que tem como pesquisadora responsável Valéria Campinas 

Braunstein, da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, orientada pela Prof. 

Dra. Edna Antônia de Mattos, que podem ser contratadas pelo e-mail: 

valeriapsico1964@yahoo.com.br ou telefones (11) 985120234 / (11) 27729490 / (11) 

41190387. O presente trabalho tem por objetivos: identificar e descrever os parâmetros que 

orientam a atuação do psicólogo escolar em resposta a demanda de atendimento da 

comunidade escolar em relação a alunos com TGD, verificar e relatar possibilidades de 

práticas profissionais em psicologia escolar, identificar e apresentar demandas da escola 

para profissionais da psicologia relacionadas a alunos com TGD e apresentar 

conhecimentos que possam subsidiar a formação e pratica de profissional. 

E minha participação consistirá em prestar informação acerca do meu trabalho como 

psicólogo. Compreendo que este estudo possui finalidade de pesquisa, que os dados obtidos 

serão divulgados seguindo as diretrizes éticas da pesquisa, com a preservação do anonimato 

dos participantes, assegurando, assim minha privacidade. Sei que posso abandonar a minha 

participação na pesquisa quando quiser. 

Nome e Assinatura 

 

São Paulo, ______de______________________ de 2012. 

 

Nota: O presente termo terá duas vias, uma ficará à guarda da pesquisadora e outra 

de posse do participante da pesquisa. 

mailto:valeriapsico1964@yahoo.com.br


 124 

APÊNDICE C CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PESQUISA 

Nome do pesquisador: Valéria Campinas Braunstein 

 Orientador: Profa. Dra. Edna Antônia de Mattos 

         Esta carta contém dados relacionados ao consentimento para utilização de 

informações coletadas durante a realização da pesquisa “Escolarização de pessoas com 

Transtornos Globais do Desenvolvimento: possibilidades de atuação no campo da 

psicologia”. 

          A pesquisa tem como objetivos: identificar e descrever os parâmetros que orientam a 

atuação do psicólogo escolar em resposta a demanda de atendimento da comunidade 

escolar em relação a alunos com TGD, verificar e relatar possibilidades de práticas 

profissionais em psicologia escolar, identificar e apresentar demandas da escola para 

profissionais da psicologia relacionadas a alunos com TGD e apresentar conhecimentos que 

possam subsidiar a formação e pratica de profissional. 

          Para a realização da pesquisa pretende-se utilizar a entrevista semi - estruturada, com 

psicólogos que tem suas atividades cotidianas relacionadas à educação escolar de alunos 

com TGD. Durante as entrevistas serão feitos questionamentos relacionados às demandas 

escolares em relação ao aluno com TGD, ao trabalho desenvolvido junto à escola, e a 

formação do psicólogo. Os entrevistados terão total liberdade nas respostas a serem 

apresentadas e todas as informações obtidas serão mantidas em sigilo, sendo utilizados 

codinomes para manter o anonimato dos entrevistados no relatório de pesquisa.             

          Os resultados da pesquisa serão disponibilizados a todos os participantes e podem ser 

compartilhados mais amplamente em publicações e eventos da área de educação. 

          A participação é completamente voluntária. A decisão de não participar ou de se 

retirar a qualquer momento não trará qualquer implicação. 

          Em caso de dúvidas em relação à pesquisa você poderá se comunicar com a 

pesquisadora através dos contatos: Telefones: (11) 27729490 / 85120234 / 41190387   

E-mail: valeriapsico1964@yahoo.com.br   
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APÊNDICE D ENTREVISTAS 

 

Entrevista com P1 

Tempo 85’ 

Local: Universidade onde a entrevistada fazia um curso de pós- graduação, a escolha 

pelo lugar foi da entrevistada. 

V: Bom, primeiro eu queria saber a sua identificação. Você precisa me dizer qual é o seu 
nome completo... 

P1: ####.  

V: Quantos anos você tem? 

P1: 45. Vira e mexe eu esqueço a minha idade, eu aumento, mas é 45. 

V: Me conta o seu contexto de trabalho. Que você me descrevesse seu contexto de trabalho. 
Local, equipe, população atendida... 

P1: Tá. Atualmente, há cerca de dois anos, que houve uma grande reestruturação de 

trabalho, atualmente eu estou na educação infantil. Então eu trabalho com as crianças, eu, é 

assim... Lá tem divisões, atualmente todo mundo pega o que seria a antiga creche com a 

educação infantil. As idades têm mudado muito, mas seria a faixa da creche até a educação 

infantil. Então eu vou pegar dos pequeninhos até mais ou menos os 5 anos, porque 6 já é 
ensino fundamental.  

Bebezinhos pequeninhos não tem na prefeitura. Eu não sei te falar muito as idades porque 

eu sou meio nova na creche, mas assim já é um pouquinho maior, eles não tem bebê 

pequeninho não. 

V: A partir dos dois anos? 

P1: Isso. Aí já tem. 

V: E o quê que você faz? Qual é seu contexto? Onde você trabalha?  

P1: Então, eu trabalho componho a equipe, com colegas. Só que na reestruturação da 

secretaria todos os técnicos da secretaria vieram ficar no mesmo local. Pra mim que vim da 

educação especial mudou porque eu ficava dentro da escola especial e vim para essa equipe 

grande. Para o pessoal que era dessa equipe mudou também, porque eles eram divididos 

entre infantil e fundamental e eram do ensino regular. A seção que a gente fica hoje se 

coloca como seção que está ligada a educação especial. Que eu acho que é uma questão 

para a maior parte das pessoas. 

V: Sim. 

P1: A gente achava no final do ano, naquela época, que a gente ia para o regular. Quando a 

gente soube a gente percebeu a mudança, o que vinha acontecendo, mas aí ficou tudo 

diferente do que a gente imaginava. Foram os colegas que vieram compor nessa seção, que 

visa a educação inclusiva, mas está como uma seção de educação especial. 

V: É uma seção de educação especial? E quando... 
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P1: É, educação inclusiva, mas assim, quando o pessoal lá fala é especial o tempo inteiro 
né. Especial, especial... Porque é de onde você vai pensar e nos apoios para as escolas.  

V: E como é que é esse apoio que vocês fazem? 

P1: Então, a gente... o indicativo que a gente tem é que é para trabalhar por demanda. Então 

assim, a escola aciona a gente, tem um procedimento, é por e-mail, tem um local pra onde 

vai... vai para a chefia. Tem tudo certinho. E vai para a chefia e depois teria que estar vindo 

para a gente. O que a gente percebe é que esse procedimento é muito demorado. Na prática 

assim, desde que se fala disso, os e-mails parece que se perdem. A gente não consegue 

muito entender tudo que acontece. Mas assim, tem escolas que eu vou, que eu sei que existe 

uma... Por exemplo, a escola traz que vai ter uma demanda e esse e-mail demora muito. 

Então o que a gente faz, eu e muita gente, na prática, se eu já estou na escola e eu sei dessa 

demanda, eu já marco, independente do e-mail, mas eu sei que o e-mail tem que chegar. 

Porque assim, eu não sou muito certinha assim nesse sentido. Assim, se é uma coisa que... 

Porque assim, se é uma continuidade não precisa mandar, mas se é uma demanda nova na 

escola teria que estar mandando. Porque eles estão organizando, lá eles têm um fluxo, tem 

um fluxo e tem um negócio que eles estão chamando, deixa eu ver se eu lembro o nome... 

mas eles querem mapear. Eles estão até com a assessoria do #######, então eles vêm 

mapeando. Ano passado estava muito forte essa fala, muita preocupação com esses e-mails, 

porque era para mapear o que estava acontecendo na rede. Então eles pedem com 

frequência essas tabelas para os professores de AEE também, e para gente através dos e-

mails eles querem marcar como que, eu entendo que assim, como que as escolas estão 

chamando as pessoas. Tem uma preocupação. Não sei se eu estou te contando muito em 

detalhes, porque eu sou muito... essas coisas de processo deles lá mudou muito para mim, 

então tem coisas que eu não domino. Tem algumas coisas que o regular fala, que eu até 

entendo o que é para eu fazer, mas isso eu também falo para a minha chefe, que eu sou 

muito tranquila para falar, tem coisas que eu não tenho domínio ainda. As vezes a escola 

pergunta mas eu dou clareza de que eu ainda não tenho, que eu vou consultar. As vezes 

ela... eu até digo para quem a gente pode perguntar. As vezes elas estão até mais informadas 

do que eu. Mas é porque como eu sou nova lá eu tenho ainda muitos procedimentos da 

educação especial, que era totalmente diferente, era outra coisa.  

V: Sei. E quais são as diferenças? 

P1: Ah, é total. Mas é porque eu ficava dentro da escola. Na escola é outro papel, é outro 

trabalho. Então eu ficava numa escola especial que tinha crianças desde, desde criança 

mesmo, até jovens e adultos. Porque a educação especial tem uma questão muito séria que 

é na terminalidade, entre aspas essa palavra. Que era a questão de que, quando os alunos 

entravam na escola no campo da deficiência mental ou intelectual tinha duas escolas, para 

surdos tinha outra. A de surdos ainda se mantém, mas a gente percebe a tendência por 

política, a gente percebe alguma na linha de que estão tentando fechar a porta de entrada, 

existe alguma questão lá em relação à escola de surdos. Da escola do, da minha escola, a 

outra, elas estão funcionando como oficinas, é outro esquema, não é como, apesar de 

manter a terminologia no nome não é uma escola, não é mais como era antes. Então como 

eu trabalhava dentro, tinha as crianças lá, trabalhava com uma equipe, então tinha lá o 

orientador pedagógico, tinha fono, tinha assistente social. E assim, só que com o tempo foi 

tudo se modificando. No começo era uma equipe maior, com o tempo, com as 

necessidades, entraram profissionais mas assim não conseguiram ficar lá. Quem ficava lá 
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mesmo assim, por exemplo, quando eu saí de lá quem estava ficando direto era a 

orientadora e eu. A fono ficava até que bem, mas ela dividia com o centro de apoio, TO e 

fisio de acordo com demanda, porque elas tinham que ir em outros locais. Assistente social 

com o tempo elas ficaram poucas porque é uma rede imensa. Então elas vinham de acordo 

com demanda também, a gente chamando, ou a escola, ou a gestão ou os próprios técnicos. 

Então foi cada vez mais se modificando. Mas para o psicólogo muda muito, porque a gente 

está lá, a escola é muito dinâmica, acontecem coisas, aí o professor chama a gente bastante. 

E assim, sempre a gente teve um trabalho, porque eu trabalho também há muitos anos em 

escola especial, e a preocupação da gente era ir mostrando do papel mesmo, né. Então 

assim, quando eu iniciei o trabalho lá, muitos anos atrás, então assim, elas queriam, 

achavam que cabia ao psicólogo interferir em questões de comportamento, tinham uma 

leitura muito comportamental. Muitas coisas que a gente foi tentando quebrar, colocar que 

não era por ali, que a gente tem que ter um trabalho planejado, junto com os colegas você 

faz um planejamento de trabalho, não é assim, aconteceu uma situação você vai, entendeu? 

Porque o professor que está na dinâmica até entendo que é porque é muito duro. Eu acho 

que esse é um diferencial do que eu vejo em relação com os colegas, que eu percebo que 

trabalham comigo hoje. Eu acho que alguns colegas eles não têm a vivência de escola. 

Então eu acho que quem veio de escola são as meninas que vieram da escola de surdos, da 

outra escola do mental, tem esse referencial. A gente sabe que o dia a dia é muito duro. 

Então a gente sabe que tem muitos equívocos, com certeza. O professor fica muito ansioso, 

porque é duro. Na minha escola tinha alunos muito graves. Então assim, aconteciam várias 

coisas lá dentro. Tinha momentos que eles não sabiam para onde correr. Pediam ajuda para 

a gestão, mas eles achavam que, por exemplo, que a gente tinha que estar sempre ali. Então 

eu vivi situações no tempo que eu trabalhei em escola especial, essas eram muito 

complicadas. Então por exemplo, estava fazendo meu trabalho, se eu estou planejando é 

porque é importante, eu estou planejamento algo que vai ser utilizado para a escola, vou ter 

uma, por exemplo, vai ter uma conversa com uma família ou fazendo um relatório que 

precisava de algum encaminhamento, aí acontecia uma situação o professor achava que 

você tinha que sair, todo mundo sair para ver aquilo, entendeu? Ou até assim, você estava 

tomando, num horário de café, por exemplo, você estava tomando café, horário de almoço, 

é como se não tivesse. Se você deixar as pessoas te chamam o tempo inteiro, porque é 

muito pesado. E o fato de ficar lá dentro eu acho que eles acabam não vendo o profissional 

da mesma forma que a #### -sigla da equipe,  para fora. Eu acho que quem está, eu percebo 

assim no regular, eles vêm a gente muito mais como uma equipe de orientação técnica. 

Quando você está dentro da unidade é diferente. Eu acho que... é mais complicado o campo 

das relações, muito mais complicado. Porque assim, quando elas estão, ficam chateadas 

com alguma coisa, com o trabalho, aí tem aquela coisa da escola, você é de lá também. 

Então assim, deposita muito em você. Então tipo assim, está  acontecendo tal coisa e você 

não deu conta. Só que gente tinha alunos muito difíceis. Muitos meninos nossos lá, os que 

ficaram lá, eram jovens onde estava associada a condição da deficiência com questões de 

cunho psiquiátrico. Eram casos muito difíceis, entendeu? Então são várias ações que a 

gente ia tentando mostrar, tentando trabalhar com a família algumas questões também, 

sempre na linha de fazer a aposta nesses jovens. Mas dentro da unidade era complicado. 

Mas o período em que eu saí eu achei, que para mim foi dura a mudança, porque assim eu 

gosto muito, eu tenho uma identidade muito grande com a educação especial. As vezes eu 

até brinco lá, porque eu falo que minha identidade está mais aí. Eu gosto, com todas as 

questões que tinham lá. Para técnico dentro da escola é pesado, e assim, a gente quando 
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olhava, em tudo é mais pesado. Na questão administrativa, por exemplo. Eu acho que  #### 

que está fora ela é até mais assim... A gente percebia na secretaria que eles tinham mais 

acesso, até mais à formação, de poder sair mais. Eles tinham mais o horário até mais 

tranquilo de fazer combinações. A gente não. Porque assim, de acordo com a gestão da sua 

escola, e eu tive várias gestões lá na minha, eles eram mais rígidos. Então entende muito 

assim, se o professor é assim, porque o professor tem algumas coisas que tem a ver com a 

questão de ele estar em sala, se ele não tem um substituto então, por exemplo, para ele tirar 

o direito trabalhistacomo a falta abonada é mais complicado. Uma licença, a não ser que 

seja por saúde. É mais complicado porque tem que ter alguém para ficar com a sala dele, 

porque são alunos muito complicados, onde é importante a questão da referência. E às 

vezes assim, a gente percebia que as mesmas regras que iriam ser utilizadas para a gente, 

quando eu poderia fazer um horário diferente, entendeu? Cumprir todos tem que cumprir, 

mas assim, na área da gente tem uma abertura maior porque assim, eu não tenho alunos, 

então eu posso marcar uma coisa lá, eu posso ir ajeitando o horário. Então a gente percebia 

diferença. E na pressão mesmo. Que quando você está de fora fica uma coisa mais distante, 

agora lá dentro da unidade o peso é grande. E mesmo o professor trabalhando no campo da 

deficiência, sabendo tudo, do tempo que a criança leva que é outro. Quando começaram a 

aparecer casos... porque a escola era assim, ela tinha alunos no começo que eram alunos 

que assim, entre aspas, diria que tinha uma condição muito boa, boa no sentido assim de 

que ela conseguia aprender muita coisa. Com o processo que foi vivendo a rede, com a 

inclusão, com as mudanças, foi mudando a clientela na escola especial. Cada vez mais foi 

se encaminhando para o regular. Dentro da minha escola a gente também tinha uma postura 

de encaminhamento. A gente, na época o que a gente fazia, porque também mudou, tinha 

triagem, foi fechada, era um percurso imenso. Fechou. Depois a gente ficou fazendo um 

trabalho onde a criança que entrava na nossa escola a gente fazia, sempre dois técnicos, 

mas nunca ir sozinho, sempre a gente tinha mais que um olhar. A gente fazia, por exemplo, 

a psico e a fono, a psico e o orientador, a fono, entendeu? A gente se dividia entre nós, não 

tinha muita coisa na área, mas a gente se dividia para ver uma criança que estava sendo 

encaminhada para ver se cabia àquela criança ou não. Depois foi mudando, foi quando veio 

as questões legais, aí não. Como porta de entrada era direto o regular, a não ser que viesse 

de transferência, mas aí a gente ia avaliar se ficava ou se saía. Então a gente fazia esse tipo 
de trabalho também. E, mas aí perdi meu pensamento, porque eu estava te contando disso. 

V: Você começou para diferenciar o trabalho na escola especial com o trabalho que você faz 
agora na escola regular. 

P1: É, eu acho que é muito diferente. 

V: Falando das atribuições. Que atribuições eram diferentes, não é isso? 

P1: Sim. Até assim, quando a gente tinha... Depois quando eu lembrar eu te falo porque que 

eu toquei no assunto da triagem. Tinham diferenças ali também. Sei que a gente fazia assim 

isso, investigava. Ah, eu quis apontar assim, que mesmo eu trabalhando na escola especial, 

mesmo lá dentro, a gente, a clientela foi mudando, e a gente na área técnica, professor acho 

que tinha mais resistência, alguns viam mais, agora tinha um grupinho que era mais 

fechado, que defende muito, que tem outros profissionais que até hoje eles estão no regular 

porque teve que ir, a gente sabe que eles fazem a defesa da escola especial, a gente percebe. 

Por conta da questão dos alunos, a gente percebe né, alguns mais ferrenhos. Mas assim, boa 

parte hoje está em outro momento. Pensa diferente. Então assim, mesmo a gente 
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trabalhando lá a gente tinha muito cuidado, muita cautela, porque o que a gente percebeu 

foi que cada vez mais a nossa clientela foi agravando. E aí quando a gente ia fazer, por 

exemplo, uma salinha, era difícil até uma montagem de sala. Eram crianças muito graves, 

que não interagiam, que pouco se comunicavam, pouca resposta. Então ficava muito difícil. 

Então a gente percebeu o quanto elas poderiam se beneficiar em um outro contexto, apesar 

de saber que eram crianças muito difíceis. E eu acho que essa situação, quando eu falo 

muito das questões dos professores com a gente, é porque assim, o professor, nosso lá, e 

são colegas, eu gosto muito de várias delas, mas teve uma vez que foi difícil pra gente lá, 

entrou em conflito. E era assim, para o professor, o quê que a gente via, é muito pesado, 

porque os nossos alunos, os que seriam esses bons vamos dizer, foram embora. Tinha 

professor na minha escola quando eu entrei, professor que alfabetizava, as crianças saiam 

muito bem de lá, os jovens. A escola assim conseguia que eles fossem encaminhados para 

outras coisas. Por que assim, a própria condição da criança em termos de comprometimento 

era melhor. Depois foi indo criança muito comprometida. Criança múltipla, todas crianças 

muito graves. O quê que aconteceu? O professor no trabalho dele, cotidiano, é muito duro, 

mobiliza muito. Então ele tinha uma classe, vamos supor, com três crianças que não davam 

respostas, que tinham muita convulsão, quadros graves de saúde. A gente teve um ano que 

teve mais de um óbito na escola. Tudo isso mobiliza o professor. E muitas vezes vai pra 

gente e a gente está lá, sobrava um pouco, entendeu? Assim, mobiliza e, assim, era aquela 

situação difícil. Então assim, a gente percebia conflitos na escola, no grupo de 

profissionais. Ficou bem assim... é... a gente percebia. E cabia à gente no campo da 

psicologia, não só, mas muito ao psicólogo, de tentar sustentar, porque a gente foi cada vez 

vendo que essa clientela estava mudando. Lá tinha uma época que assim, que o munícipe 

podia fazer um processo para tentar conseguir bolsa em algumas escolas especiais 

particulares. Então o munícipe fazia uma ficha, tinha toda uma triagem, e aí ele poderia 

tentar conseguir essa vaga, tinham lá os critérios. Teve uma época que a gente participou. 

Primeiro a gente do especial, depois o ensino regular parece que também teve que fazer 

para crianças, aqui a gente fazia mais. Tinha algumas crianças que a gente tinha que ir até o 

técnico, olhava junto, sempre com outro colega, para gente dar um parecer se era elegível 

ou não para a escola especial ou não. E normalmente, a gente com o tempo, a gente foi cada 

vez mais tentando encaminhar para o regular. Aquelas que não tinham condição: escola 

especial, mas assim, para essas escolas conveniadas, na parte técnica, não quer dizer que a 

pessoa não encontrasse outros caminhos lá, porque encontra. As pessoas as vezes 

encontravam os caminhos e conseguiam, mas não pela gente. Até a gente foi questionando, 

que isso não adiantava a gente fazer esse trabalho, porque assim, não tinha muito sentido. A 

gente percebeu pelos mecanismos que aconteciam lá. Porque a equipe da educação especial 

contava que não tinha sentido esse outro serviço, que estavam estranhas as coisas. E até 

teve uns colegas... teve épocas no serviço que alguns colegas acompanhavam essas outras 

escolas, foram percebendo coisas. Então diziam: não está fazendo sentido. Se o critério não 

é técnico então não precisa trazer essa demanda a mais para a gente. Porque a tendência 

nossa era assim, a criança que gente ia, cada vez mais que a gente encaminhava, era uma 

criança muito, muito grave na condição de saúde. Então, por exemplo, aquela criança que 

para estar na escola especial o risco ia ser tão grande, porque a gente já tinha isso lá, tinha 

muita criança com a questão da disfagia, com atos convulsivos muito sérios na minha 

escola. Tinha dia, por exemplo, que você tinha na ponta do corredor um jovem 

convulsionando e na outra tinha outro. Então isso produz, é difícil dentro do campo da 

escola. Porque todo mundo naquela hora está preocupado com a criança, professor está em 
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sala, tem o apoio, mas é aquela coisa, que eu acho que só quem viveu sabe, é muito difícil 

viver isso para quem está lá. E isso produz um monte de coisas nos relacionamentos, aquela 

angústia do professor. Professor quer estar muito acompanhado. Se ele acha que a gente não 

está, dá conflito. Então, por exemplo, para o professor é difícil entender que o técnico sai 

tal, tal dia porque tem uma reunião no departamento, entendeu? Eu tive chefias que a gente 

percebia que era assim, uma época da nossa fase lá. Por isso que eu falo, é muito diferente 

do regular. O regular eu acho que ele tinha mais acesso às formações. O especial se fechou 

muito. Porque assim, teve chefias nossas que elas, até por ter essa clientela, eu acho que 

tinha um entendimento da chefia que a gente tinha que estar mais na unidade para fazer 

esse trabalho, tratando com o professor. Não na emergência, isso elas não defendiam, nunca 

ninguém dizia que é, não é isso, a gente sabia que não era isso e defendia o trabalho 

planejado, pensar naquelas classes, tinha os conselhos, a gente tentar pensar como a gente 

poderia estar ajudando. Mas, quem está lá, a dinâmica  é muito dura. Eu acho que melhorou 

muito de quando eu entrei. A gente conseguiu várias coisas. A questão, por exemplo, do 

comportamento, se era uma questão disciplinar, a gente deixou claro que não era pra gente, 

que até impossibilitava o trabalho, que não era função do psicólogo, que essas questões 
iriam para gestão da escola. 

V: E qual era a função do psicólogo na escola? 

P1: Difícil explicar Valéria, que pergunta difícil! Eu penso que assim, que a gente 

compunha junto com a equipe, e assim, dentro da escola, apesar de que as vezes as pessoas 

não têm muito essa noção porque achava assim... quando eu falo isso é fruto das minhas 

vivências com os colegas, as vezes quem estava de fora achava que era mais fácil, porque, 

por exemplo, o psicólogo regular tinha, vamos supor, sete escolas, oito, e eu tinha a minha, 

uma, só que a minha, uma, era uma difícil, porque lá assim, o trabalho que você faz com 

uma criança que está no módulo inicial lá de 9 anos, vamos supor, uma criança de 7 a 9 

anos, você faz, vai fazer com uma criança de 10, 12. De acordo com a proposta onde ela 

está é diferente o trabalho. 

V: Você fazia atendimento clínico, individual, você ia para a sala de aula, o que você fazia? 

P1: Não, atendimento clínico não. Todo trabalho é voltado para a questão da educação 
mesmo. Esse entendimento a gente tem, que não é clínico. 

V: E quais eram as suas atividades mesmo? 

P1: Na escola? Então, eu acompanhava uma equipe. Poderia ter situações, mas não quer 

dizer que eu estava lá para todo dia observar a criança, não era assim. Dependendo da 

situação que gente pensava no que era feito. Mas assim, por exemplo, nos conselhos a gente 

discutia as classes daquelas crianças, ______ montava pequenos agrupamentos e aí junto 

com o professor a gente ia pensando, a equipe toda, ia pensando no quê que era mais 

interessante para aquela criança. Se cada... não era sempre ligado à observação, por 

exemplo, poderia ter momentos que até observasse a criança para poder pensar juntos 
algumas coisas, algumas situações de intervenção com a família, tinha sim. E era na linha... 

V: Então você fazia intervenção com a família? 

P1: Tinha, tinha também. Especial trabalha muito com a família, que eu acho que é uma 

coisa que as vezes o regular não consegue entender por quê. Eu percebo ainda hoje algum 

questionamento, até com os professores de AEE, por quê trabalhar com a família? Mas 
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quem trabalha no campo da deficiência é muito importante. Agora, tem várias formas de 

você fazer o trabalho. Então, por exemplo, quando eu entrei lá eu achava que tinha uma 

coisa, não só eu, mas outras colegas conversando, que tinha muito forte uma coisa de 

orientação, que a gente entende que não é assim. Mesmo alguns grupos que eu vi lá quando 

eu entrei não gostavam muito, porque era muito numa linha como se estivesse ensinando, e 

a gente entendia que não era assim. Até da experiência com os próprios pais, assim... ___ 

vou te dar uma entrevista enorme, ________, porque assim, falas dos pais. Por exemplo, a 

criança frequentava a escola e frequentava uma clínica conveniada.  Aí eu vivi coisas assim, 

a mãe percebia a gente saindo da sala, que não tinha começado, passando uma lista, então a 

fala da mãe, por exemplo: “ai, lá no lugar né, que é na ### ( nome da outra instituição), tão 

no meu pé, dizendo que eu tenho que cortar o cabelo do meu filho”. Tipo assim, tudo eles 

estão em cima. Então eu acho que as crianças do especial tem muito, tem, lá na ######( 

nome da outra instituição) Mesmo com os professores nossos a gente discutia com eles, 

porque é uma coisa muito em cima da família que a gente entende que não é por aí. Eu 
concordo com a mãe, que o filho é dela, ela usa o que _________. 

V: Você psicóloga? 

P1: É, com certeza né. Então assim, são coisas, que a gente sabia que o professor queria 

ajudar, mas isso eu vejo até no infantil. Algumas concepções do professor, do educador, em 

relação à família, que eu acho que vai muito numa linha de achar que tem um 

conhecimento e que vai ensinar, e a gente não trabalha nessa perspectiva. O trabalho que eu 

estava fazendo lá, que eu estava gostando muito, porque assim, eu passei por vários 

momentos lá, épocas que eu gostei mais, épocas de maior sofrimento, que é difícil viu. 

Épocas que ficava todo mundo triste, principalmente na psicologia. E eu, minha  amiga, a 

gente tinha fases, que a gente queria até desistir, mas que a gente se mantém porque 

gostava, era o lugar da gente. Gosto da clientela, gosto desse trabalho. Eu acho que tem 

uma contribuição. Mas tinha dias que a gente achava que não tinha nenhuma. E as 

professoras faziam a gente se sentir pior porque elas brigavam com a gente, elas brigavam 
muito. Com o tempo melhorou. Mas assim, no começo, quando eu entrei, foi muito difícil.  

V: Que é quê que elas queriam? 

P1: Porque assim, foi mudando muito, mas assim, era uma cobrança. Eu acho que o 

professor estava insatisfeito... atualmente, atualmente assim dois anos atrás, uma 

insatisfação muito grande, com um trabalho muito difícil, as condições de trabalho de 

secretaria. Não tem substituto, por exemplo, que não é suficiente. Aquelas salas muito 

pesadas. Crianças, jovens, e aí vários com quadro de TGD muito agressivos. Porque os 

TGDs que tinha lá não são, eu até brinco com as meninas, os que eu vejo hoje no infantil, 

porque a gente vê crianças que possivelmente tenham uma característica, são pequeninhos 

ainda, e os que eu vejo são lindíssimos, eu sempre acho. Eu até brinco com as colegas que 

eu estou agora, tem uma amiga minha que ano passado ela falava, hoje a gente se entende 

super bem, mas ano passado ela me falava demais, uma fono... porque eu até brincava na 

escola, todas as crianças para mim, depois eu vi que não é só para mim, para minha amiga 

que vem do especial também é, para as professoras que vêm da escola especial, pra gente 

que tem uma outra referência no campo da deficiência, as crianças que eu vejo hoje são 

muito boas. E muitas que a escola está falando não estão no campo da deficiência, a gente 

vê que não é criança com deficiência. Elas estão aí, (evoluindo?), são ainda muito 

pequenas, mas não é uma criança com deficiência. E quando a gente vê algumas, hoje até 



 132 

acho que eu estou conseguindo olhar um pouquinho mais porque eu estou pegando o jeito 

deles trabalharem, algumas que eu estou conseguindo perceber mais, algumas questões que 

eu diria que são, por exemplo, crianças que possivelmente tem alguma questão, algumas 

com, muitas com competências, diria que possivelmente Asperger, não quero entrar na 

questão do diagnóstico não, mas é isso que eu venho vendo. Que não da é minha 

experiência de lá. Lá eu trabalhava sempre associada com a coisa da deficiência. Então isso 

pra mim é novo. E a idade, faz muito tempo que eu não trabalho com criança pequena, 

trabalhei no início da carreira. Então eu estou estudando, voltando a estudar tudo de novo. 

Então assim, os que eu vejo no infantil são tranquilos. Quando elas falam que eles são, não 

é que eles não são trabalhosos, que um pequeninho que fica saindo da sua classe para 

professor é muito duro. O professor tem uma proposta, aquela criança não entra naquela 

proposta, então para o professor eu sei que é difícil. Mas não é o referencial que eu tenho da 

minha escola, porque os nossos eram muito complicados. Eram grandes e, assim, não só 

esses. As vezes um menino com uma questão neurológica muito séria, então tinha um 

rapaz, por exemplo, hoje ele está lá no esquema de oficina, eu adoro ele, a família dele é 

uma graça, assim, a gente acompanhou muito, então o menino assim, ele é uma graça, ele 

tem uma síndrome e tem momentos que ele tem muita dor, a gente sabe por neurologista, o 

próprio quadro produz isso, ele tem dor de cabeça, então o quê que acontece, quando ele 

está muito nervoso ele tem uma deficiência importante, ele não dá conta de ir pela fala, 

então eles acabam expressando pelo comportamento mesmo. Então quando ele está 

nervoso, não precisa acontecer nada, isso a gente identificando lá. Se ele estava mais 

agitado então quem está na frente  ele pega, empurra. A gente também ficava com as 

marcas. Agora, tem uns professores nossos que todo dia acontecia coisas, entendeu? Então 

é isso que vai pegando. E o professor quando tem um menino muito difícil na classe ele 

quer uma resposta rápida. E a gente as vezes não pode dar. Você tenta pensar em 

intervenções educacionais, tem alguns que responde à isso, tem outras que o trabalho, o 
tempo é maior. 

V: Que tipo de intervenções você faz atualmente na escola? 

P1: No infantil? 

V: É. 

P1: Ai Valéria, você me faz umas perguntas difíceis. Não sei se vou conseguir ajudar você.  

V: Acho que vai sim. 

P1: Porque eu estou construindo meu pensamento no infantil. Mas assim, eu hoje, eu tenho 

uma postura que eu acho que é muito diferente de muitas colegas, eu acho que minhas 

colegas são mais, eu sinto assim, várias são mais afirmativas, eu não sou. Por quê? Eu acho 

que é um pouco da minha pessoa e um pouco da minha experiência que eu  aprendi no 

especial. Então a primeira coisa que eu aprendi na educação especial é que cada aluno lá 

era muito difícil e que eu não tinha respostas. A gente não tem respostas. Então assim, eu 

acho que na minha postura eu acabo tendo uma postura assim, entre aspas, mais tranquila, 

porque eu trabalhei com essa clientela onde ninguém sabia. A gente tinha meninos muito 

difíceis, e a saúde também não sabia viu, porque vinha relatórios e a gente percebia que 

estavam furados. A gente estava com o aluno a gente percebia que aquilo não era, é muito 

dinâmico. Eu acho até que, isso é importante, é difícil você ter boas parcerias na secretaria, 

até para você trabalhar junto. Tinha meninos que a gente até encontrava uma parceria 
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melhor, não era com todos não. Por exemplo, com determinado médico, tinha um psiquiatra 

que acompanhava os alunos... eu acho que esse psiquiatra que tinha, que era da própria 

prefeitura, apesar de ser um médico até mais fechado, as mães diziam que ele era mais 

fechado, eu via resultado nas crianças acompanhadas por ele, eu via. É que a gente não 

podia dirigir o encaminhamento, você encaminha quando precisa para o socorro, mas se 

precisava, em um caso que o menino estava muito alterado, eu tinha meninos assim, e não 

tinha como você não fazer uma... porque você via que era um sofrimento para o menino, o 
menino estava totalmente descontrolado. Então isso nós temos que encaminhar.  

V: Então uma das coisas que você fazia e ainda faz é encaminhamento?  

P1: É, não. É que no infantil é muito menos, eu quase não encaminho criança do infantil, é 
muito pouco. 

V: Mas é uma atribuição da psicóloga? 

P1: Eu acho que é ter um olhar diferenciado para quando isso se faz necessário. No infantil 

eu penso que pouquíssimos casos a gente encaminha. Eu tenho escolas hoje de crianças que 

não tem nenhuma questão cognitiva, nada, a gente vê que é da idade, são pequenas, tem a 

ver com o desenvolvimento, e as vezes o professor fica incomodado, acha que está demais, 

e muitas vezes tem a ver com a proposta. Por exemplo, a criança de 3 anos, a gente sabe 

que a criança é corpo, aí o professor apresenta propostas, na boa intenção, que estão muito 

furadas, a gente percebe. Então o que acontece, e as vezes ele quer encaminhar. Essa 

semana eu passei por uma situação assim, a professora querendo encaminhar o pequeninho, 

de menos de 4 anos. Então eu penso que o meu trabalho é discutir sobre a questão 

educacional com elas, junto com outras. Mas eu não fico falando só de ato pedagógico, 

porque eu não sou pedagoga, deixo muito claro que eu não sou pedagoga, eu vou com o 

olhar da minha área. Que é uma diferença de alguns colegas. Tem colegas lá, na experiência 

de muitos anos, porque lá... talvez outras pessoas que você conversar talvez tenham uma 

outra visão, mas eu vou dizer da minha. O que eu construí na minha experiência, que eu 

trabalhei antes do especial, eu trabalhei na creche, eu entrei na #### junto com a ####, vai 

fazer 22 anos. Então eu a #### trabalhamos um tempo na creche, eu adoro a ####. Aí 

depois eu fui para o especial, ela ficou, ela continuou carreira no infantil, eu fiquei um 

tempão no especial, só vim quando tive que vir, se eu pudesse ficava lá. Eu adoro, eu adoro, 

eu gosto. Não da escola especial, não é isso, eu não quero, eu brinco com as minhas 

colegas, eu não quero que retorne, não é isso, eu entendo as crianças que eu vejo no 

infantil, hoje eu acho que elas estão no lugar certo, é no ensino regular, principalmente os 

pequeninhos. Mas eu tenho muitas questões com alguns jovens que eu acho que estão lá na 

escola especial e que eu acho que o regular não vai dar conta deles. Alguns nossos que 

foram para o regular a gente sabe de desistência, alguns foram, os pais cavaram bolsa, 

porque se eles conseguirem, por exemplo, conseguem com o médico, a cartinha dando que 

é autista, eles conseguem entrar com processo. Então assim, os casos mais difíceis que eu 

tinha na minha escola, que eu vi isso para, quando mudou as duas escolas, elas primeiros se 

tornaram centros, em oficinas, alguns dos meus jovens que foram, eu falo até meus mas não 

são meus, alguns que eu acompanhei muitos anos. Eu tenho uma afinidade muito grande 

porque acompanhei muitos anos. Então, assim, eu conheço as famílias. Então assim, 

quando eles fora para esse encaminhamento, com essa mudança do especial, a gente sabe, 

aqueles mais difíceis eles estão sem nada hoje, eles não conseguiram ficar ou foram para 

bolsa. Então, quando eu saio na rua eu vou encontrando as mães. Aí a gente vai tendo 
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notícia. Então na minha opinião lá na secretaria, eles falam de uma série de ações. Eu acho 

que se fez muitas ações interessantes, mas eu acho que a clientela que eu trabalhava muitos 

alunos tiveram prejuízo. Não estou dizendo que eles têm que ficar em escola especial, não é 

isso. Mas eu acho que não se ofereceu coisas para esses jovens. E a luta que a gente tem nas 
escolas, das escolas da gente, foram lutas da educação especial. 

V: Deixa eu puxar o fio um pouquinho...( o gravador estava distante e eu puxei)  

P1: Valéria, não vai me comprometer com a minha secretaria. Cuidado viu? 

V: Fique tranquila. 

P1: Que eu tenho um monte de discordância. 

V: Não, não, fica tranquila.  

P1: Então, o que eu estava de falando da #####(nome da seção onde trabalha) assim, eu 

acho... o pessoal do infantil, por exemplo o da #####(idem), os técnicos, eles têm uma 

visão de trabalho, eu vivo isso com colegas, é como se não tivesse muito para eles, 

principalmente na psicologia, elas não vêm muito uma especificidade de área. Elas vêm 

todo mundo trabalhando junto, me parece assim, e a gente sempre passa por aquela fase o 

que cabe, o que não cabe, tal.  

V: Isso. 

P1: Elas não vêm muito específico. Vêm que todo mundo trabalha junto na questão da 

educação. Eu, pelo meu percurso, que eu saí da creche e fui para o especial, eu fui 

caminhando cada vez mais com aquele meu trabalho específico. Eu acho que até tem, não 

vou dizer que eu não tenha de vez em quando críticas à isso, que eu acho que tinha, porque 

na escola especial a gente buscava um trabalho que tivesse a ver com a cara do psicólogo. A 

gente buscava isso. E muitas vezes no início da carreira o que eles queriam não era o que a 

gente acreditava. Então quando eu entrei lá tinha uma coisa muito forte no comportamento, 

que eu discordo muito, porque o professor tem de formação a coisa muito comportamental. 

Então as vezes eles queriam que a gente ajudasse, tinha colegas que faziam, eu não faço 

nem a  ####, minha amiga, também não, a gente é de outra linha. Eles achavam que a gente 

tinha que ajudar a encontrar formas de pensar para adequar comportamentos, para melhorar 

a situação da classe, entendeu, nessa linha. Tinha uma leitura muito da psicomotricidade 

quando eu entrei, uma cobrança grande, e não era o que eu mais sabia fazer, não era. Eu 

tive algumas matérias depsicomotricidade, eu estudei aqui na ####, e o que eu tive aqui de 

psicomotricidade era em outra linha, porque a formação aqui era outra. Então na matéria 

minha que seria psicomotricidade era terapia psicomotora era, por exemplo, era questionar 

o que se fazia, aí ia para a questão da psicanálise. Então não batia. Quando eu fui trabalhar 

no especial nada batia. Eu fui construindo algumas coisas. Assim, não se as vezes até no 

campo da teoria se eu dou uma tropeçada as vezes, as vezes eu acho que pode até ser. 

Escorrega de cá, escorrega de lá. Pode ser. Porque você vai estudando várias coisas. Mas o 

que eles pediam pra gente na escola a gente não achava que era. Tinha épocas que era 

assim, o aluno fazia um negócio, queriam vir conversar com a gente. Então a gente vai 

marcando que não, que dá para ser assim. Agora o que a gente percebeu quando a gente 

está dentro da escola o jovens acabam tendo proximidade com a gente, porque você está 

todo dia. Então o psicólogo é alguém que é da confiança deles. E a gente acaba tendo um 

olhar para as questões da sala e para a questão fora. Não precisava ficar muito tempo. Teve 
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situações que eu não ficava em sala, mas eu via o jovem em outras situações. Em 

momentos em que ele estava em situações da escola, em momentos coletivos. Então isso 

me ajudava a ir construindo ideias sobre aquele jovem e ir conhecendo ele. Então lá, por 

exemplo, tinha as vezes situações em que o jovem vinha conversar com a gente. Teve uma 

época, mas isso... porque a gente estava trabalhando assim, tinha um sentido dentro da 

escola. Por exemplo, os jovens a gente trabalhava visando a questão, de possivelmente 

depois um encaminhamento para o que seria um trabalho. Não era feito na escola, você 

tinha uma instituição para onde você encaminhava, aquela conveniada com a prefeitura. 

Então a gente tinha um lugar onde tinha funcionários da prefeitura e tinha alguns que não 

eram, muitos jovens iam para lá. E o objetivo do trabalho deles lá, na escola, era pensar 

nesse futuro para eles, o quê que eles poderiam estar fazendo, possivelmente ir para esse 

local, que é um local, que é esse local que depois leva para a empresa. Então, por exemplo, 

para fazer isso você tem objetivos que são traçados para cada jovem. Então no conselho de 

classe, por exemplo, quando você ia conversar, a gente tinha um plano para os alunos, o 

professor ia com um plano e a gente ia percebendo como que estava acontecendo, e como 

que estava o aluno também em relação àquilo. Então, por exemplo, trabalhei com educação 

especial durante muitos anos e trabalhei com grupos de jovens. Tinha a ver com o foco da 

proposta da escola. Tinha a ver, por exemplo, que cabe muito na questão da deficiência, 

tinha a ver com a questão da sexualidade, porque numa deficiência metal tem a questão que 

é a própria questão da crítica. Os mais comprometidos eles acabam tendo atitudes que são 

complicadas para um trabalho e também da escola, entendeu? Mas existem formas de você 

trabalhar. Então a gente não trabalhava numa linha de orientação direta, você tinha outras 

formas de trabalhar, mas sempre numa linha tentando fazer eles, enquanto grupo, pensar. A 

gente muda a estratégia. Mas era a partir de coisas que cabiam para essa clientela que 

estava lá dentro. Eu trabalhava muito isso com grupos. Quando eu saí eu estava fazendo um 

trabalho que eu acho que era bem legal, para mim foi interrompido, porque a gente 

_________ ficou uma clientela muito comprometida, ficaram vários jovens que a gente 

percebia, eu estava trabalhando mais com jovens e com crianças porque tinha uma demanda 

grande, tinha uma demanda de jovens por questões de alteração, alterava muito tinha 

questões psiquiátricas, então eu acompanhava muito essas questões, desde trabalhar com a 

família, trabalhar no sentido assim as vezes chamava para conversar, com o qual que estava 

precisando. E era muito numa linha assim, da gente ir pensando no que a gente poderia 

ajudar a família a fazer a aposta naquele menino, para que ele pudesse se perceber como 

um jovem que é capaz, que é ter outras possibilidades, entendeu? Era para quebrar um 

pouco essa... o que a gente percebe muito é que assim, a coisa da deficiência mesmo né, a 

descrença, então a gente trabalhava numa linha que ajudasse a família com isso. A família 

as veze vinha muito angustiada, então a gente pensava junto. Mas sempre no foco da 
educação. Claro que se precisasse de um encaminhamento a gente fazia. 

V: Então, na escola especial. Agora hoje em dia né, então você atende no infantil.  

P1: É. 

V: A faixa etária é até cinco anos. 

P1: Os pequenos. Até 5. Até 5 quase 6. 6 é fundamental.  

V: Escolarização e educação infantil né. 

P1: É. 
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V: E eles chegam até você... 

P1: Por demanda da escola. 

V: Então a escola manda o menino... 

P1: É para mandar. Agora, o que eu faço... 

V: Você vai visitar. 

P1: É. No começo do ano, por exemplo, quando a gente volta para o trabalho a gente sabe 

quais são as escolas, a gente não sabe se no ano que vem vai ser assim, a gente está 
receando até mudanças... 

V: Vocês são separados por escolas?  

P1: É. A gente tem uma equipe onde é dividido, hoje é dividido entre quem é fundamental e 

quem é infantil. Então a gente tem lá as escolas... aí a gente faz... uma questão de número.  

V: E quantas escolas você... 

P1: Hoje eu tenho 14. Não quer dizer que as 14... tem bastante trabalho, mas não quer dizer 

que as 14 chamam viu. As minhas escolas grandes, principalmente as de periferia são as 

que chamam mais. Tem escola que chama muito pouco e tem escola que... o que eu tentei 

fazer... no começo do ano eu vou nessas escolas, eu tentei ir no começo, mas teve escola 

que eu só fui depois porque eu não consegui. Mas eu vou lá, me apresento e quando dá eu 

vou junto com a fono, com a orientadora. Quando é possível a gente sempre tenta articular, 

é que fica complicada a questão porque o orientador fica em outro prédio, mas elas são bem 

legais, as que eu trabalho eu gosto muito. Aí a gente tenta marcar pra gente ir, e aí a gente 

vê com a gestão como é que está a situação, onde ela acha que a gente pode estar ajudando. 

Então o que eu faço é ouvir muito a escola para ver no que ela acha que eu posso ajudar. 

Até na questão de pais, não atendo um monte não, as vezes eu ajudo a gestão. Porque quem 

atende, quem tem que chamar o pai é a gestão. Podem ter algumas situações, dependendo 

do quê, normalmente eu gosto muito de conhecer a criança, como estilo de trabalho eu não 

gosto muito assim... que tem colegas que trabalham de forma diferente, vai mais na questão 

do discurso do professor, tem formas diferentes. Eu gosto de conhecer a criança, dar 

elementos para eu pensar, para eu pensar em dar uma dica para o professor, o que eu possa 

na minha área, uma coisa que eu estou percebendo. Então eu sempre... vou simplificar. O 
que eu estou fazendo hoje. Eu faço assim: a escola chamou, vou até lá, converso... 

V: Conversa com quem? 

P1: Com a gestão da escola, mas converso com o professor também. Eu sempre tento 

conversar com o professor. 

V: Não tem uma ordem que você faz primeiro. Com a gestão... 

P1: Tem. Não é que eu queira. O ideal, na minha opinião eu não faço o ideal, o ideal que eu 

acho seria se primeiro eu pudesse conversar com a gestão e com o professor. Na escola isso 

é complicado, porque tem desde a questão do professor, da substituição, de quem fica na 

classe, e tem uma questão pra mim, porque eu tenho 14 escolas. Se eu fizer isso, não que eu 

ache que o que eu estou fazendo é o mais adequado, mas se eu for fazer isso eu não vou dar 

conta. Então eu tenho que ir, eu considero o quê, que a primeira pessoa para quem o 

professor vai é a gestão. Então quando a gestão chama o quê que eu entendo, que ela teve 
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uma ação com o professor. Se eu achar que aquilo está equivocado eu posso falar. Então, 

por exemplo, essa criancinhas de, pequeniníssimas. Por exemplo, as vezes eu vou lá e a 

coordenadora pedagógica começa a comentar de um monte de crianças, aí se eu perceber 

que tá equivocado, isso eu falo. Eu falo, olha... tem momentos que eu acho que a escola tem 

que ver mais, então eu vou pontuar. Você já foi conhecer? Você já conversou com o 

professor? Quando é alguma coisa que é para eu estar ajudando mesmo, que a escola está 

insegura ou que parece que tem algo que é pra eu estar ajudando... o que eu estou fazendo é 

isso. É o que eu estou tentando fazer hoje. O ano passado eu estava entrando, agora eu 

estou conseguindo me colocar um pouco mais. Ano passado foi duro, porque as vezes vem 

demandas, e as vezes é difícil porque se você não entra um pouco nisso você não entra na 
escola. Você está querendo conseguir entrar lá... 

P1: Então no infantil é isso. A escola dá uma demanda, ela chama... 

V: Você vai à escola... 

P1: Não quer dizer que fique só nisso. Eu sempre tento ir, porque eu entendo assim, mas o 

comando que eu tenho lá do serviço, eles falam isso, no começo do ano é assim, vocês vão 

por demanda. 

V: Tá. 

P1: Eu acho complicado. Por exemplo, eu tenho escola que pouco chama e quando ela 

chama ela chama por uma coisa que eu acho que não é para chamar. É o que mais chamam. 

É complicado. Porque, por exemplo, a coordenadora, a diretora, o que eu não entendo delas 

é que elas acham que está redonda a escola. Na minha opinião não está redonda. Eu, por 

exemplo, coisas que eu acho que estão equivocadas, mas também eu não posso obrigar elas 

a aceitarem lá. O que eu estou fazendo é responder essas demandas da forma como eu acho 

melhor. Tento não entrar no que elas estão dizendo. Vou pontuando algumas coisas. Então 

com essa escola eu vou fazendo um processo, para cada uma é de um jeito. Tem algumas 

que chamam bastante, porque eu tenho encontrado parcerias legais, venho conversando 

com elas, e venho pensando muito. Estou aprendendo muito com elas também, porque elas 
sabem falar muito mais do infantil do que eu. Mas assim... 

V: Aí quando chega na escola fala com a gestão. 

P1: É, sempre a gente fala com a gestão, ou se eu vou em uma primeira reunião, ou a gestão 

telefona. Porque tem todo um processo na escola que eu já conheço né, é mais fácil. Então 

assim, o quê que eu faço, ali elas trazem uma demanda em relação, vamos supor, ao aluno. 

Eu quando estou falando de criança, porque poderia ser outra demanda, não tem que ser 

assim, é um exemplo. Vamos supor que elas falam de uma criança que está chamando a 

atenção naquela classe, que a professora vem se queixando, que ela está desconfiada de 

alguma coisa que não está... a criança não faz as coisas que está propondo para o grupo. 

Então eu vou observar, eu gosto de olhar a rotina da criança, é onde eu fico bem à 

vontade... 

V: Você vai para a sala de aula? 

P1: Ah vou, eu gosto de ir. Isso eu gosto muito de fazer, porque eu acho que me dá... é 

diferente de eu ouvir do professor falar e do diretor falar e eu ver a criança. Para mim, eu 
tenho a necessidade de ver. 
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V: Tá. 

P1: Alguns colegas acham que não é isso. Então, eu entendo, para mim é importante, que dá 

diferença. Na educação especial também dava, mas eu acho que eu ia muito menos em 
classe quando eu trabalhava na escola do que eu vou hoje. Porque eu consigo...  

V: Porque você como explicou você estava ali no contexto. 

P1: É. Mas porque também lá fazia outros trabalhos. Eu tinha uma demanda muito grande 

de outros trabalhos também, porque era muita coisa. Mas eu tinha liberdade também para ir 

as classes. Mas tinha aqueles professores que eu sabia que não queriam muito, tinha aqueles 

que queriam, mas é assim. Por outro lado você está lá, você conhece quem é. Então assim, 

eu acho que hoje eu consigo dar muito mais devolutiva para o professor do que antes, que 

eu queria dar mas as vezes era muito complicado. É totalmente diferente. Então hoje eu vou 

lá, eu observo a criança, aí eu marco um outro dia. Tem gente que devolve no mesmo dia, 

eu não consigo porque eu até comento muito. As vezes tem alguma coisa que eu acho 

significativa as vezes eu comento, por conta da ansiedade do professor. Eles vêm me 

perguntar, eu comento, e falo para ele que eu vou voltar. Aí depois eu marco com a gestão 

um dia com a presença do professor, eu sempre procuro que o professor esteja presente, só 

se for um final de ano que não deu, o professor faltou, mas geralmente o professor está 

presente, e aí eu faço assim, e fica por conta delas controlar o horário, eu sempre falo: 

controla o horário aí para mim porque eu sou falante, vocês que vêm aí o quanto é possível 

ou não, eu deixo a coordenada para elas. E aí, o quê que eu faço, eu vou contando, eu 

registro, todas as crianças eu tenho um registro, gosto muito de trabalhar com registro, mas 

é meu, não faço nada para os outros, faço para mim. Por enquanto a secretaria não obrigou 

a deixar esses registros na escola. Ela pende para deixar quando é uma coisa da escola, uma 

coisa maior. Eu tenho um registro de cada criança, eu registro tudo para mim, organizo meu 

pensamento, e aí eu vou conversando com a professora e dou para ela o meu enquadre, que 

eu entendo que isso, que eu vou conversar com ela de um recorte, de algo que eu vi e que 

juntas a gente vai pensar, na reunião, que aquilo é um material para pensar, mas que ela 

pode ver que aquilo seja significativo para ela ou não, que ela vai ver se faz sentido. Então 

eu vou dizendo daquilo que eu vi. E o que eu procuro pontuar, aí no meio ela fala também, 

eu faço perguntas de dúvidas que eu tive. Por exemplo, eu vejo uma coisa, é assim também 

em outras situações? Como a sua classe faz? Eu procuro não ficar só na criança, eu falo de 

outras crianças também, porque quando eu estou lá não dá para olhar só algumas, não vou 

para olhar só uma criança. Elas dão isso como demanda, mas eu olho outras crianças, não 

tem como não olhar, está no contexto. Então assim eu vou vendo, até as vezes uma criança 

que ela nem me disse nada mas que me chamou muito mais a atenção do que aquela 

criança. Então eu discuto com ela, eu vou contando do que eu vi, se eu acho que é 

interessante ou não. Por exemplo, essa semana, essa moça que eu contei das crianças 

pequenas, é uma pessoa que está pensando só em encaminhamentos, as crianças não muito 

pequenas, não faz sentido nenhum. É um menininho mais arteiro mas... aí eu conversei com 

ela disso, daquela idade, que das propostas que eu acho que ela fez que eu acho que eram 

legais para despertar a curiosidade da criança, o conteúdo a ser________, o quanto a 

criança é corpo. Então a criança vira, olha para fora porque escutou um barulho de um 

bichinho, ou porque olhou para o sol, e que isso não tem a ver com comportamento, que ela 

precisa ir trabalhando para diferenciar o que é comportamento do que não é. Porque ela está 

chamando de comportamento, porque ela está tomando como bagunça né, como não 
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obedece as coisas. Então eu vou conversando com ela. Eu converso de coisas que eu vi. Por 

exemplo, essa escola que eu conheço a um tempinho a mais, o que eu percebi, por exemplo, 

essa professora eu acho ela muito legal, eu acho que ela tem todo um jeito legal  com 

crianças, só que eu acho que ela se sente pressionada, porque me deu essa impressão. Em 

momentos que eu vi a criança no lanche, por exemplo, outros funcionários do apoio dando 

bronca, em cima, cobrando o comportamento de criança pequena, achando que não, 

brigando com as crianças. Então eu tenho a impressão que ela fica preocupada e acabei 

colocando um pouco como hipótese, ela se preocupa muito com isso, como ficasse, como 

se ela não tivesse a gestão da classe, como se as crianças pequenas tivessem que fazer, né, 

tivesse que ter _________. Eu vou discutindo com ela essas coisas, aí a coordenadora fala, 

a gestão fala. Alguns dali, vendo o caso, a gente pode pensar que talvez seja interessante 

uma intervenção com família, se tiver é com a CP junto. E assim, elas têm algumas coisas 

no infantil que eu acho muito esquisitas, que eu tenho tentado pontuar. Algumas eu consigo, 

outras não. Às vezes elas fazem umas questões com a família, elas não fazem muito não, 

mas quando fazem, pelo menos as que eu estou, as vezes assim coloca muitas pessoas que 

eu acho que não é adequado, então eu venho conversando disso, da questão do papel da 

escola, do papel da família, que isso constrange a família, que não nos cabe ficar avaliando, 

ensinando. Por exemplo, quando eu chamo, normalmente quando eu estou chamando a 

família é quando eu percebo alguma coisa que o professor começa a trazer, o professor se 

questionando muito, trazendo queixas para a família. Então a intenção é mudar o olhar da 

família, ajudar a perceber a criança de uma outra forma. Mas eu coloco sempre pensando 

junto com a família também. Então é mais assim. 

V: Tá. Eu acho que a gente precisa parar para um café. (haviam algumas colegas da 

entrevistada esperando e aparecendo com o rosto na janela da porta com  frequência, 
gesticulando)  

P1: Vamos. 

V: Por causa do horário, e aí a gente volta, está bom? 

P1: Está dando? 

V: Está ótimo. 

P1: É porque as vezes eu quero explicar muito, eu não tenho tempo. 

 Como eu já estou há muitos anos a gente acaba se perdendo um pouco. 

V: É muita coisa. 

V: Vamos continuar então. ______. Fica mais fácil né. 

P1: Então, na educação especial eu tinha as chefias, a gente teve épocas  que foram 

mudando. Tiveram épocas que ficávamos com a mesma chefia, mas a gente tinha 

orientações que gente seguia no trabalho. Então o plano que a gente faz a gente 

apresentava. Todo começo do ano você tinha um planejamento, você apresentava aí o plano 

de ação do setor de psicologia. Tinha épocas que era... todos os psicólogos juntos 
conversavam um pouco sobre isso. 

V: O quê que continha esses planos de ação, assim como atividade mesmo do psicólogo? 

P1: Deixa eu pensar no quê... na verdade assim, teve várias formas de fazer. Na verdade eu 
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vou falar de coisas mais referentes à escola. Teve períodos que a gente se juntava, 

conversava no setor, depois... no setor a gente colocava as vezes algumas reuniões para a 

gente poder articular, mas esse que é da gente mesmo, da escola, a gente a partir do que a 

gente já conhecia da escola, a gente levantava como estava a escola. Seria mais ou menos 

assim um diagnóstico. De que locais, em que momentos, no quê que era importante a ação 

do psicólogo, e a partir disso que a gente ia pensar. Então, por exemplo, no módulo tal 

precisava de uma ação assim, então, assim, um olhar para aquele módulo, o que estava 
precisando mais, a gente ia lá. O meu nos últimos tempos era muito ligado aos jovens. 

V: Tá. 

P1: E aí a proposta que eu estava gostando, que eu estava fazendo, tinha a ver, porque como 

a gente trabalhou com esses meninos e ficou com mudanças, tinha a questão de pensar um 

pouco, a gente percebia assim, era uma clientela mais comprometida, e precisava pensar em 

formas de poder ajudar essa clientela, mas em um trabalho diferente que a gente fala 

currículo funcional ecológico. Então a gente teve um percurso nisso, tiveram pessoas lá, o 

orientador esteve até mais que a gente, fizeram proposta curricular, passou por tudo isso, e 

a gente tinha alguns referenciais de que era importante mudar o trabalho para atender a 

clientela. A gente sabia até que o local para onde a gente estava encaminhando muitos dos 

nossos jovens já não tinham condição, porque eles era mais, o que eu te diria? Eles não 

tinham uma condição de realizar nem aqueles trabalhos, por conta da gravidade do 

comprometimento. Então, pra esse lugar por exemplo, era importante o jovem ser 

independente, conseguir dar conta de ir de ônibus, ficava em outro local da cidade. E esses 

jovens, muitos que estavam lá, já não tinham essa condição, entendeu? Tinha alguns que 

iam depender até de que a família o levasse, por conta da gravidade do comprometimento. 

Porque aqueles que era possível serem treinados eram treinados, tinham projetos para isso.  

V: Hoje em dia,  como é que você acha, no seu trabalho atual, qual é a expectativa da 

escola, da população que você atende, em relação ao seu atendimento e quais as 
contribuições que você vê como psicóloga tem dado para essa população?  

P1: Então, eu acho que o infantil ele já tem uma experiência grande por conta de que tem 

psicólogos há muito tempo. Eu percebo assim, que aí eu tento casar o que eu estou 

construindo com o que eu escuto das minhas colegas. As minhas colegas elas sempre falam 

do todo da escola, da questão do PPP, elas vão muito nessa linha. O tempo inteiro de pensar 

isso, pensar na qualidade da educação, propostas para estar ajudando a escola a pensar. Isso 

que eu estava dizendo, que eu acho que elas tem uma coisa mais específica. Não que a 

gente... lá a gente também tinha essa preocupação, mas a educação especial eu acho que ela 

tem um olhar, pelo menos no discurso dela, muito em cima da criança. Mas assim, não é no 

sentido da incapacidade. Quando a gente discutia isso no especial era no sentido de poder 

encontrar caminhos para a criança. Hoje eu tento casar isso com o ensino comum. Então 

quando eu vou na escola, eu vou tentar pensar com o professor, com a gestão, formas de 

ajudar a criança na questão ali no trabalho que está sendo proposto para a criança. Se ele 

está bacana ou não, se é um trabalho que leva a criança a pensar, se expressar, brincar, é 

nessa linha.  

V: Tá. E as expectativas em relação ao seu atendimento, da escola, quais você acha que 
são? 

P1: Ah, eu acho que varia. É difícil falar ainda. Algumas escolas, eu peguei algumas 
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situações esse ano que até me incomodaram um pouco. Percebi em uns três relatórios, que 

eu quando eu vou, por exemplo, quando a escola começa a falar muito da criança eu peço, 

por exemplo, para ver o relatório da criança. Então, eu fui ver alguns relatórios de algumas 

crianças e eu percebi que tinha expectativas que eram de coisas que eu não ia fazer. Em 

dois eu identifiquei que eles estavam esperando que eu fosse lá fazer uma avaliação 

cognitiva da criança, porque eles acham que é uma criança com deficiência, então eles 

acham que eu ia fazer essa avaliação para encaminhar. Parece que alguns professores estão 

esperando que vá fazer o encaminhamento. Por exemplo, a criança está com algum 

problema, você vai fazer uma avaliação, vai mandar para o neuro, vai mandar para a psico, 

é isso. Tem escola que eu acho que espera isso. E como a gente quebra com isso, por conta 

da idade e por conta da própria visão, de crianças que as vezes eles estão colocando no 

campo da deficiência, porque assim, uma coisa que eu faço que eu estava até brincando, por 

vir da escola especial. A gente, com essa clientela, a gente tem muita esperteza, pensando 

assim, entre aspas. Então eu brinco, são crianças muito espertas. Teve uma escola ano 

passado que eu percebi que tinha um incômodo, até  a fono mesmo me falou, porque como 

as crianças deles faziam um montão de coisas legais, eu pontuava isso, a escola se 

incomodava. Parecia que ela achava, porque uma vez chegaram a me perguntar: isso é 

normal? Porque elas percebiam algumas questões na criança e tinham mesmo, algumas 

tinham. Só que não por conta disso seriam crianças com deficiência. Então eu ficava 

tentando procurar, é o que eu faço, sempre que eu observo uma criança, um grupinho, eu 

vou nas coisas legais que eles estão fazendo. E pensar mais coisas para estar ajudando. Só 

que assim eu deixo claro que eu não sou pedagoga, então normalmente eu vou para o 

campo da interação, vou pensar no brincar, pensar em coisas assim. Vou fortalecer 

conteúdos, coisas que eu acho importantes para a faixa etária, como favorecer a  

independência. Mesmo para a criança que está lá com um pouquinho mais de dificuldade é 

fundamental. Então é o momento de trabalhar com a criança para ela aprender a usar o 

banheiro sozinha, aprender a se alimentar, então eu entro em coisas assim também. Eu 

reforço o quanto essas questões são importantes para todas as crianças. Então o que eu tento 

fazer, isso eu venho fazendo e umas colegas até têm me ajudado, as fonos, por exemplo, eu 

gosto muito das fonos que eu trabalho, então eu venho tentando dar uma costurada nas 

coisas. No ano passado eu acho que estava mais difícil de eu conseguir, esse ano eu acho 

que eu caminhei um pouco mais. Porque, por exemplo, uma escola fez uma intervenção 

para um menino autista, eu validei no sentido de, validei assim, elas me contaram o que 

fizeram e eu nem achei que eu estava _______ (risos), pra dizer a verdade. O professor 

contou, eles não estavam conseguindo nada com o menino, vou dar um exemplo. Aí essa 

criança foi para a saúde, não fui eu quem encaminhou, já veio assim, veio depois um laudo 

de autismo da criança, que eu até falei que na minha opinião a escola não deveria ficar 

atrelada a isso, na minha opinião. Mas assim, eles propuseram um brinquedo para a criança, 

um brinquedo típico para criança mas que envolve coordenação, envolve... era numa linha 

de que o que a escola queria era conseguir alguma coisa que a criança respondesse. Então o 

que eu validei foi a intenção de perceber que estão buscando algo para aquela criança, eu 

ainda não tinha visto. No fim, esse menino, eu acabei vendo ele em sala, depois eu fiz uma 

intervenção com a mãe no sentido de chamar para cuidar da criança, no sentido de ver 

coisas legais, porque a mãe estava bem perdidinha. Então eu até ajudei, fortaleci algumas 

coisas com ela. E essa colega, por exemplo, ela me deu um olhar muito legal, porque 

quando ela foi, ela tem muita experiência na rede, conversando com ela, aí ela foi 

discutindo isso comigo, que ela não tinha gostado, de cara ela fala que não gosta. Eu já não 
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sou assim, eu não consigo fazer assim as coisas, eu sempre procuro um aspecto positivo em 
tudo que eu estou vendo, eu sempre acho um jeito. 

V: Sei. 

P1: Sempre dou um jeitinho de pontuar, de validar alguma coisa, porque eu acho que senão 

o professor não aguenta. É o que eu via das minhas professoras lá. Professor se sente 

criticado, o professor critica, ele reclama dos técnicos, era o discurso que eu via na minha 

escola e eu acho que tem no regular também, apesar das pessoas acharem que não tem. A 

gente vai percebendo crítica. Porque as vezes o que o psicólogo oferece não é o que o 

professor quer. Não que tenha que oferecer o que ele quer, eu não acho que tem. O 

professor tem uma concepção e nós temos outra, porque a nossa formação é outra, mas ele 

não entende. Eu acho que leva um tempo para ele perceber que a gente é parceiro, que a 

gente está trabalhando para a qualidade da educação. Então eu tenho as minhas estratégias, 
nisso que eu te falo que eu não sou tão afirmativa assim. Porque um pouco do meu estilo...  

V: E quais são as suas estratégias? 

P1: Ah, eu vou conversando. Então, por exemplo, no caso desse menino, e não é que eu 

achei que estava genial o brinquedo, não achei, até porque depois eu voltei na classe e eu vi 

aquele menino. Por exemplo, uma situação em que toda classe estava pintando ele estava só 

andando para lá e para cá. Depois teve uma hora que ele começou a dar umas ciscadas, num 

outro dia. Aí, a professora que foi me falando depois dele, e eu fui tentando mostrar 

algumas coisas, e falando também da importância de chamá-lo para estar ali junto com as 

crianças. Agora essa colega minha, por exemplo, ela me mostrou assim que esse brinquedo, 

esses questionamentos que ela foi me pondo, até por isso que eu procurei o curso da pós 

aqui, para ver se me ajudava a entender melhor. Por exemplo, ela, na mesma hora ela falou 

que não. Ela é muito bacana, eu gosto muito dela, tem um pensamento bem interessante. 

Ela falou: “####, não está legal”, eu falei: “Por quê?”, eu estou validando no sentido de que 

a escola buscou algo para ele. 

V: Aham. 

P1: Aí ela fez a fala seguinte, ela falou assim, olha, com esse brinquedo as outras crianças 

vão estar fazendo uma coisa e ele vai estar isolado, elas vão começar a fazer algo separado, 

elas vão fazer algo só para ele, que não é o que a gente quer. E hoje eu identifico rapidinho, 

quando isso está acontecendo eu já identifico e já converso com a escola, não, assim, não, 

vamos pensar outra coisa. Então ano passado algumas coisas aconteciam. Teve um outro 

menino, por exemplo, que depois a fono também que me deu um toque, mas não foi 

orientação minha não, o menino estava em uma situação, eu tentei conseguir, ele ficava só 

fora da classe e esse não... a gente tem uma criança com uma possível deficiência aí. Um 

quadro sério de convulsão, mas ele aparenta estar ai com um atrasinho.  Aí, na situação, eu 

conversei com elas e tentei conseguir que pelo menos houvessem atividades que ele 

pudesse permanecer ali na classe. Foi um pequeno passo, mesmo porque era a primeira vez 

que eu ia lá, não dava para eu fazer muita coisa sem conhecer a escola, eu estou 

conhecendo. Aí uma outra colega quando foi a fono, ela até me perguntou, porque assim, 

quando eu conversei a orientadora aproveitou, a coordenadora, e fez umas coisas muito 

incisivas com a professora. Só que eu não queria fazer aquilo, porque eu não conhecia a 

pessoa e eu acho que isso fecha portas. Eu acho que você tem que conhecer mais para poder 

fazer isso, e a CP foi muito diretiva, tanto que no final da conversa eu falei, nossa, 
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demonstrei meu espanto. E até achei bem estranho o caminho da conversa e ela foi muito 

clara que ela falou assim: “não, você não fez isso, quem fez fui eu”. Mas passado um 

tempinho uma colega fono dessa escola, que é muito legal também, me fez um comentário 

a cerca de uma orientação que tinha a ver com o dia em que eu estava lá. Na realidade foi 

uma orientação que não estava adequada, mas não fui eu quem fez, entendeu. A CP fez e eu 

não consegui tirar. Eu fui por um caminho assim, teve ali algum ganho, não foi tudo, mas a 

gente conseguiu alguma coisinha. Porque é uma professora assim muito boa na educação 

infantil, só que assim, muito boa no sentido de que tem uma experiência, mas tem algumas 

propostas dela que para o próprio infantil a gente não concorda. Ela fica muito no foco de 

alfabetização, que não é o nosso, porque a educação infantil não é isso. Tanto que hoje você 

tem 9 anos no ensino fundamental. Só que ela, me parece que o trabalho dela, ela só se vê 

como professora fazendo isso. Então uma criança que não dá conta disso para ela é terrível. 

Ela está lá esse ano, mesma coisa, eu fui lá, dei mais uma conversada lá na escola com a 

coordenadora. Aí a moça, ela me disse, ela me contando assim, não é possível que a  fez 

essa orientação. Eu falei, bem, não foi bem assim que aconteceu né, mas assim, me deu um 

certo incômodo, porque assim, não tinha uma fala  nisso, mas naquela situação eu achei que 

não dava. Eu acho que eu vou com mais calma, eu me sinto assim. Tem coisas que eu 

percebo, mas nem tudo eu vou falar. Eu vejo algumas coisas que eu acho que estão 

equivocadas, só que eu acho que se eu falar daquilo... eu vou avaliando. Não quer dizer que 

eu não vou falar, mas as vezes eu espero mais uma coisa, eu vou pensando assim, que é do 
que eu conheço do trabalhar com elas no especial.  

V: Um minuto só.  

(…) 

(conversas ao fundo) 

P1: Então o que eu sinto é assim que eu estou tentando construir uma prática com o infantil, 

entendeu.  

V: Agora que queria conversar com você especificamente sobre o TGD. O quê que é TGD 
para você?  

P1: O quê que eu observo? O que chama mais atenção é a questão da interação. Eu observo 

muito o campo da interação. A questão do símbolo, do simbólico, se esta presente, se não 

está presente. São coisas que chamam a atenção. A comunicação. Mas acho muito difícil. 

Por quê? No que eu estou no infantil agora, tem algumas crianças que chamam a atenção o 

contato, por exemplo. Porém a gente vai percebendo para algumas, graças a deus que é a 

mínima parte, aberturas. Você vê que tem uma coisa que está diferente, mas você pontos 

que parece que ela está aceitando algum contato, alguma coisa. Acho que assim, no infantil 

eles são muito pequenos, então não dá ainda muito pra você ficar aí, me preocupa muito 

esse campo, quando a escola fica em cima disso, eu tenho receio porque eu acho que isso 

afasta a professora. O que eu via na escola especial que quando tem, lá no especial era 

assim, quando era a questão da deficiência elas tiravam de letra, sendo uma criança, né... 

claro que quando fica um deficiente com algum mais acentuado ficou difícil, mas assim 

esses elas viam um trabalho. Quando vinha uma criança, um jovem, na característica de um 

TGD, ou com quadro psiquiátrico associado, que era o deficiente com mais alguma coisa, 

aí complicava muito. Por exemplo, tinha um movimento da própria escola especial que a 

gente percebia que era no sentido de não querer aquele aluno, dizer que não era da escola. E 
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um dos trabalhos que a gente fazia lá, que a gente ficava com o pescoço à premio, era tentar 

sustentar lá dentro, mas ficava com o pescoço à premio. Até brincava com as minhas 

colegas, hoje está difícil passar no corredor, porque era sustentar a alunos muito difíceis e 

dizer que ali era o lugar deles. Porque não era no regular naquele momento, não era ainda, e 

a gente não entendia que era para ficar em casa e nem entendia que era só da saúde. Então a 

gente tinha que sustentar que ia gente ia ter que construir um trabalho para eles, e isso 

criava conflito lá dentro.  

V: Na escola especial? 

P1: Na escola especial. 

V: E na escola regular? 

P1: No regular eu acho que elas aceitam. No infantil eu acho que tem uma aceitação bem 

maior. Tem algumas professoras que, no infantil, fundamental parece que é bem mais 

complicado, tem uma aceitação maior, tem professoras muito interessadas, com práticas 

interessantes, construindo coisas. Tem algumas assim, mais resistentes, que elas ficam na 

questão do número de alunos. Porque assim, elas trazem muito a questão da redução de 

sala, que tem gente que consegue e tem as vezes escolas que as vezes não conseguiu. No 

começo do ano a mãe não trouxe a questão, não foi pedido para a secretaria, não conseguiu. 

Então tem isso que atrapalha. Tem a questão do apoio. As vezes demora. Eu acho que 

###### ( cidade) providencia muito as coisas, não acho que é um sistema que não 

providencia, as pessoas tecem muitas críticas, tem também muita discordância, só que 

assim, eu acho que não dá para dizer que no nosso município não tem. Eu acho que a 

secretaria, do jeito que dela, as vezes ela vai aos tropeços dela, mas ela traz muita coisa, até 

em formação. Eu vejo colegas criticando muito a questão da formação. Eu acho que pode 

não ser exatamente as vezes o que a pessoa quer, mas eu não posso dizer que a minha 

secretaria não traz formação, haja visto que eu estou fazendo até uma pós que eu não teria 

condição de pagar. Então eu acho que dá. Posso querer outras coisas, posso, posso querer 

mais, mas eu acho que a secretaria atende. Os apoios ela providencia, mas a rede é muito 

grande. Então as vezes tem lugar que demora, tem escolas que a gente percebe que faz um 

pedido que que a gente pensa que não precisaria tanto disso, que poderia ser de uma outra 

forma. Então eu acho que #### ( cidade) está construindo hoje, elas soltaram até lá uns 

documentos de fluxo, só que eu não domino muito esse documentos não, elas falam lá mas 

eu não sei o que acontece que eu ainda consegui pegar não. Sempre falo para a minha 

chefe, não estou conseguindo pegar tudo isso não. Porque assim, elas põem uns indicativos 

lá, só que assim... e essa conversa muitas vezes é, questão de apoio, por exemplo, pede para 

a gente ver isso na escola. Algumas coisas eu acho que eu consigo opinar, outras ou eu não 

tenho o dado, porque eu não conheço o aluno e tem a outra coisa que é muito diferente, na 

minha opinião, você estar dentro da escola e você estar fora. Quem está dentro, é diferente 

você estar 5 horas com uma criança, 4 horas, no especial era 5, com os pequenos é menos, e 

de quem está fora. É difícil você falar, eu acho estranho eu de um lugar, de fora, de quem 

não pode estar todos os dias ficar dizendo: olha, aqui não precisa. Quando tem equívocos a 

gente aponta, porque, por exemplo, as vezes a gente vê um estagiário colado direto na 

criança, isso não é interessante, isso a gente aponta. Ou a gente vai percebendo coisas que 
não precisariam. Isso eu tento dar uma conversada, vê _______, isso eu faço. Mas... 

V: E o quê que é educação inclusiva? 
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P1: O que é educação inclusiva? 

V: É. 

P1: É o que a educação deveria ser. Mas eu acho que ainda não é. Estamos tentando 

caminhar. Então é uma educação para todos, que está em cada discurso, mas o que eu 

entendo que é todos, que ela quer dize que todo mundo teria que ser respeitado ali, não só a 

criança com deficiência. Mas todos nós temos algo, cada um de nós é singular, tem um jeito 

de ser, e que isso tem que ser respeitado. Assim como nos casos que não tem nada a ver se a 

criança é... as vezes é uma questão cultural, uma questão de raça, de tudo. Então é uma 

escola que consegue trabalhar com todos. Claro que ela vai ter questões. 

V: E como você definiria uma pessoa com transtorno global do desenvolvimento?  

P1: Como que eu definiria? … eu não vou falar de uma definição técnica porque eu acho 

que isso não cabe, eu vou falar da minha experiência. Algumas crianças eu acho que era 

casos especiais, que eram casos difíceis. Alguns eu acho que a gente conseguiu coisas e lá 

tiveram professores que fizeram a diferença, de formas diferentes. Então, por exemplo, 

recortes teóricos totalmente diferentes. Por isso que as vezes eu acho que não é nem a 

teoria, eu acho que não é isso. Porque assim, eu vi professores com alunos extremamente 

difíceis, de meninos que não sabiam sequer comer, porque os autistas lá  eram difíceis, não 

só os que ___________. Jovem que chega só rodando, que não sabe, sequer aceita um 

alimento, come que nem um animalzinho, e depois a gente viu ele caminhar, ele conseguir 

permanecer na unidade, perceber, se dirige a professora como referência, que percebe os 

outros adultos, que já não fica esbarrando nas pessoas e batendo. Que a gente tinha casos 

muito sérios lá. Alguns a gente teve sucesso, outros eu acho que a gente conseguiu pouco. 

Até me ponho no lugar se eu podia ajudar. Eu acho que eu ajudei muito no especial, eu 

acho que eu ajudei muito mais as famílias, porque eu acho que eu fiz práticas com as 

famílias que eu acho que eu ajudei. Assim, ajudar a dividir com eles algumas coisas, a 

pensar caminhos, e assim, quando eu encontro os pais eu vejo que tem carinho, porque eles 

comentam. A gente encontra eles ____________. A gente se encontra, a forma como os pais 

vêm a gente, então eu acho que o que fez a diferença foi isso. Mas o quê que eu ia dizer... 

qual que era mesmo a sua pergunta? 

V: Como que você define o TGD. 

P1: Eu acho que é um desafio. Cada um é de um jeito e que não dá para dizer o quê que é 

TGD, cada um tem um jeito lá. Alguns você vai conseguindo, no trabalho pedagógico, a 

professora vai conseguindo perceber coisas que o interessam, e para isso a gente acredita na 

rotina mais estruturada, eu acho que ajuda muito. Não é rígida, mas é mais estruturada. A 

gente vai pegando pequenos ganchos e vai tentando daquilo. Alguns a gente consegue 
resposta. 

V: Mas quais são as características normalmente? 

P1: Que chamam mais a atenção?  

V: É. 

P1: Ah, é a coisa do contato.  

V: Contato... 
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P1: A interação que a gente, por exemplo, a questão do simbólico na criança pequena a 

gente... a brincadeira que eu vejo no infantil, não é na questão da brincadeira, por exemplo, 

você não percebe eles desenvolvendo um faz de conta. A forma como os objetos, só 

organizando, você não vê. Você tenta fazer uma... a gente sempre conversa com elas a 

questão da parceria com outras crianças e com adulto, o parceiro. Então a gente tenta aí na 
linha de tentar, chamando a criança para as coias, colocar na rotina, leva um tempo.  

V: Como é que você iniciou seu trabalho com crianças com transtorno?  

P1: Ah, na educação especial mesmo. 

V: Há quanto tempo? 

P1: Quanto tempo? Porque olha, na creche eu não me lembro assim de ver crianças com 

TGD não. Eu acho que eu tive um ou dois menininhos que tinham um atraso importante. 

Na época eu até me propus, porque na época eu não tinha vivência. Eu tinha feito a 

faculdade, sabia coisas muito teóricas, mas eu não tinha um olhar tão assim. Então eu acho 

que até tinha menininho ali que... eu me lembro de um, que eu acho que eu vi que até 

cortei/interferi no o encaminhamento, mas eu achei que a creche dava conta. Eu acho que o 

neuro indicou estimulação precoce, na época se usava. E eu achei que a escola dava conta, 

mas era um bebê que estava com um atraso considerável. Até fiquei meio assim depois, 

depois de muitos anos. Acho que ali eu deveria ter deixado, não teria aprendido, mas acho 

que poderia ter fortalecido o médico, que era um bebezinho que a gente via que tinha uma 

questão. É... como que é a pergunta? Desculpe 

V: É quando, como que você iniciou seu trabalho com transtorno global. 

P1: Oh, no especial eu comecei em... no especial eu comecei em 94. fiquei um ano na 

triagem, porque eu estava em uma outra seção, foi muito difícil de sair, porque eles não me 

permitiam, e eu estava pedindo para o especial, porque eu queria conhecer. Na minha seção 

estava complicado. Era um trabalho muito com os diretores. Eu não me identifico. Muita 

coisa que o regular defende eu não me identifico, por isso que as vezes eu brinco com as da 

escola especial. Porque pra mim, eu gosto da coisa mais direta. Não é atender, não é isso, 

eu sei que a educação não vai fazer, a instituição escolar não faz isso. Eu tenho clareza de 

que não é isso. Mas assim, eu faço intervenções para a educação, mesmo com a família é 

sempre resgatando o potencial, tentando trabalhar com a família o olhar que ela tem para a 

criança. Falar do grupo classe, da parceria com as outras crianças. Sempre eu faço isso. 
Mas assim, eu... as vezes eu perco o pensamento... volta a fita pra mim.  

V: Como é que você iniciou... 

P1: Ah, então eu iniciei, assim, na creche normalmente eu não via esses casos, eu vi quando 
eu fui para o especial. 

V: Foi lá que você começou? 

P1: E aí tinha no começo umas crianças que eu assim, que eu estranhava, eu percebia que 

não era só, tinha algo diferente. Mas eu levei um tempo para sair da coisa teórica, da 

deficiência e conseguir entender melhor. Tive várias assessorias, porque assim, a secretaria 

proporcionou lá dentro, isso eles fizeram. Eu fui aprendendo com quem estava lá, outras 

psicólogas, entendeu. Tinha coisas que eu não concordava, no início que eu te falei, a 

história inicial dapsicomotricidade eu não concordava. No começo quando eu entrei eu 
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fiquei perdidinha. Essa moça que estava lá já foi tentar me dar uma, aí ajudou né. Tentava 

buscar caminhos de como chegar no professor, até proposta para pensar em ajudar pensar 

nas crianças, entendeu. No começo foi assim. Depois eu fui buscando meus caminhos. 

Quando eu saí de lá eu estava bem contentinha viu. 

V: Bom, aqui essa pergunta eu acho que você praticamente já respondeu, mas só pra, né. 

Considerando sua experiência profissional na educação especial e/ou educação inclusiva, 

você acredita que haja mais convergência ou mais divergência a cerca do modo de atuação 

entre os psicólogos? 

P1: Eu acho que tem diferenças. Eu não sei te dizer o que é. Mas assim ó, já escutei várias 

vezes essa pergunta lá quando a gente fazia atribuições em ######(cidade). Assim, a 

formação é a mesma, não tem diferença, e tem muita coisa que eu achei conjunta, que eu 

tenho trabalhado muito com as meninas, estou aprendendo muito com elas. Mas assim 

quando a gente está junto eu percebo que a minha linha, eu acho que isso não é do 

psicólogo, não é do psicólogo, entendeu. Quando a gente conversa não conversa de coisas 

diferentes. A gente olha pra coisas muito próximas. Elas olham como está a escola, como 

está a relação entre as crianças, a relação do professor, a questão do conhecimentos, se é 

interessante e não interessante, a questão do olhar que a escola tem em relação à família de 

não ser de culpabilizar. É a mesma coisa. Isso é igual. O que vejo um pouco de diferença, 

que eu tenho hoje e que eu acho que é a minha identidade e da educação especial, e isso as 

vezes é complicado lá, porque eles tem um pensamento muito diferente, as vezes eu fico, ai 

meu deus será que eu estou tão __________, tantos anos trabalhando, tá errado o que eu 

estou pensando? Algumas coisas eu tenho na questão da especificidade. O grupo de 

psicólogas, principalmente no infantil, fundamental não, fundamental tem mais separado, 

vê trabalhando juntos, articula com os outros, mas vê coisas que são do psicólogo. No 

infantil não, parece que eles vêm que, de todo mundo, é tipo assim, o trabalho é muito 

igual. Na linha da questão da escola, qualificar a escola, pensar no PPP, elas vão muito 

nisso. Eu estou tentando fazer essa, até brinquei com a minha amiga, o ano que vem eu vou 

estar zás-trás com esse PPP, porque eu vou estudar mais. (risos). Não que eu não 

conhecesse no especial. A gente ajudava a construir o PPP para o especial, mas era 

diferente. Eu vejo um enfoque maior hoje. O que dá diferença no meu olhar, mas eu não 

entendo assim... algumas coisas que uma ação que o professor faz eu percebo as minhas 

colegas com críticas. Que são práticas do especial. Eu acho que em coisas equivocadas sim, 

porque os nossos professores tem os mais interessantes e tem alguns, como a gente também 

técnico, eu acho que a gente também tem questões de formação. Você vai aprendendo, com 

o tempo você vai se reformulando. Então o nosso professor é a mesma coisa, o professor do 

especial não é diferente. Tem umas que são muito boas, que estão no infantil, e tem outras 

com algumas questões ali, que vão estudar e vão se haver. É o que eu falei com uma 

semana até com uma colega, eu acho que para quem veio de lá nós temos que ter mais 

clareza da concepção da educação infantil, isso que falta para o professor para ele poder 

juntar as pontas. Então isso eu estou aprendendo com elas, eu tenho documentos... Uma 

colega vai passando referências, as vezes eu tenho lido muito para o meu trabalho, a revisão 

das diretrizes curriculares da educação infantil. Tem me ajudado. Eu concordo com tudo 

que está lá, tem muito a ver com o que eu penso, tem muito a ver. A diferença é que eu acho 

que, por eu ter estado no especial, e quando eu vejo uma criança com uma questão no 

desenvolvimento, talvez eu tenha um olhar, eu acho, assim, para tentar identificar isso, não 

para a escola, porque eu não fico falando de deficiência para a escola, pelo contrário, a 
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escola que vem falar para mim e eu vou tirar. Mas eu olho no sentido assim, percebo 

porque convivi com as pessoas. Então assim, eu percebo assim, no que a criança está 

fazendo eu vou lá, no brincar, no pensamento da criança se está chamando atenção ou não, 

mas quando eu olho isso é no sentido de promover ajuda, de pensar na classe, outras coisas. 

Pode ter criança sim que precisa de encaminhamento. Tem crianças que precisam sim, não 

posso negar que tem. Se você tiver um PC, eu não vou encaminhar um PC que precisa de 

um trabalho para as sequelas que ele tem? Eu penso que isso cabe encaminhamento, não 
posso fazer de conta que não existe. 

V: É... quais as principais abordagens teóricas que você utiliza no seu trabalho e porque?  

P1: Olha ai, é bem difícil também heim. Estou reformulando muito, muito mesmo. A minha 

formação lá dentro da educação especial, eu tive muitas assessorias que foram muito legais, 

aprendi sobre a deficiência com o Piaget, porque a gente teve muita assessoria com a 
#####( nome de pessoa), não sei se conhece.  

V: Com quem? 

P1: Com a ####, que é da AACD. Aprendi muito com a###### . Até gostaria de ter 

aprendido mais. Mas eu acho que eu não era tão boa aluna assim. Até tentei, porque ela é 

muito inteligente, e acho que é uma pessoa de um potencial enorme. Ela bate o olho em 
uma criança e ela te fala um monte.  

V: Sei. 

P1: Ela fala a criança, ela consegue perceber o quê que a criança faz. Eu ficava maravilhada 
com ela.  

V: Que linha que é? Piaget? 

P1: Ela trabalha com Piaget. Ela estudou com a Zélia Ramozzi, que foi minha professora 

aqui na faculdade. Então eu acho que assim, eu aprendi muito mais, na educação especial, 

eu acho que eu aprendi muito mais, muito mais sobre o Piaget. E aí quando eu me formei, 

na faculdade aqui, Vigotski ainda não estava se estudando tanto. No meu curso não teve. 

Então era mais Piaget, psicanálise, essas coisas assim. Então assim, mas hoje, no trabalho, 

eu fui tendo outras curiosidades. Quando eu estava na creche eu comecei a ler coisas sobre 

Vigotski, gostei. Aí fui para o especial, dei uma interrompida porque lá não era, na época 

que eu estava não estava tanto, depois voltou. E eu tenho me encantado muito com as 

questões do Vigotski, até por conta do ensino também, mas isso já na, por conta do que eu 

leio da educação infantil. Passei a ler outras coisas. Então eu tenho lido muito e eu tenho 

visto muitas coisas muito bacanas, que eu estou até pondo no meu TCC. É que quando traz 

questões que tem a ver com a educação especial. Eu acho que se hoje, eu estava 

conversando com a minha amiga isso, eu acho que se hoje eu voltasse a trabalhar em um 

campo da educação especial, não estou dizendo em escola, não é isso, eu não acho que tem 

que ser escola especial, mas se eu voltasse a ter um trabalho, a minha prática já seria outra. 

Porque assim eu venho revelando. Estou lendo muitas coisas e estou gostando. Então eu 

tenho lido muito sobre o Vigotski.  E aí eu vou juntando. Porque as pessoas defendem que 
não dá para juntar as coisas, mas do meu jeito eu junto. (risos) 

V: Sei. 

P1: Eu junto. Não sei se está certo mas eu faço isso, eu vou olhando. E um autor que eu 
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estou lendo muito, que eu gosto e que vem me ajudando porque eu trabalho com criança 
pequena é o Wallon, eu tenho lido muito sobre ele.  

V: Você trabalha com outros profissionais né. Quais são?  

P1: Eu trabalho com fono, trabalho bastante com fono, tem fisio, nós temos uma só, mas eu 

tenho uma parceria muito legal. Nas escolas minhas que ela acompanha, que tem divisões 

lá, tenho chamado e é muito legal o trabalho com a fisio. De apoio a , porque esses eu já 

conhecia do especial né? Porque esse assim é já vem do especial. TO elas ajudam bastante, 

eu acho que é muito bacana. Trabalho com assistente social, faço uma parceria bem legal. 

Quando eu estava no especial eu tinha uma parceria muito grande com a assistente social, 

tinha bastante, porque a gente trabalhava com questões ligadas à família e as vezes até com 
outros profissionais.  

P1: Então, dos autores são mais assim no campo da educação eu vi mais esses, mas outras 

coisas também viu Valéria. Porque no especial também eu tive assessorias, por conta dos 

jovens, teve assessoria de psicanalistas. Então,mas eu não tenho domínio, tem colegas 
que##### (nome da seção que trabalha) que foram estudar.. 

V: Mas você utiliza prioritariamente Piaget, agora Vigotski e Wallon? 

P1: Eu, Piaget está até menos viu, porque eu estou gostando tanto dos outros que eu estou 

indo mais para os outros agora. Mas eu ainda não _________. 

V: Quais são as expectativas que os seus colegas têm do seu trabalho?  

P1: Lá onde eu estou hoje? 

V: Os seu colegas, esses profissionais, fono, fisio, o que você acha que eles esperam do seu 
trabalho? 

P1: Eu acho que é bem a questão da articulação mesmo, de trabalhar junto, de pensar junto. 

Os que são do especial para mim eu estou tranquila, porque eu convivi muito tempo, então 

a gente tem, dentro da####### (seção) mesmo quem trabalhou junto. E eu acho que nós 

temos uma coisa assim de identidade. Porque a gente está falando da deficiência, a gente 

sabe do que nós estamos falando, entendeu. Então as vezes assim, as vezes eu comento 

alguma coisa lá e eu me sinto assim, parece que, eu acho que a pessoa não está entendendo. 

Ela age como se estivesse, parece que ela acha que está entendendo do que eu estou 

falando, mas eu acho que não. No sentido assim de que eu vejo muitas falas ainda que 

ainda me incomodam lá. Eu vejo muitas falas na crítica da educação especial. Mas eu vejo 

falas que estão muito num discurso de coisas que eu... não são falas de pessoas que 

trabalharam, que construíram. Então a gente escuta até críticas falando, por exemplo, de 

ações que são coisas que aconteceram em outros lugares, e não em #####(cidade). Não que 

não tenha furo, tem um montão de furos lá. Na nossa triagem tinha, o próprio especial 

questionava a gente _______ experiência. A gente questionava critérios dentro do próprio 

grupo que a escola tinha. A própria escola especial ela era muito restritiva. No começo 

tinham crianças que não podiam entrar, com o tempo foi se abrindo, mas tinha um monte de 

critérios. Não tinha para transferir não entrava, tinha alguma questão motora, lá era escada 

no início depois mudou os prédios, não entrava, entendeu. Então a gente tinha muita crítica. 

Mas a gente tinha críticas assim ligadas ao campo da psicologia escolar. Então, por 

exemplo, teve uma época na triagem, o estado vários alunos em um classe, a gente tinha um 

questionamento de que aquilo estava errado e que não era deficiência. Então quem estava lá 
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nessa seção, eu não fiz muito, teve amigas que fizeram, que foram lá na ___ do estado, falar 

com a diretora, conversar que isso não era deficiência, que não era para estar em uma 

triagem. E quando eu escuto o pessoal falar de lá, o que eu sinto é sempre na linha do 

negativo, é como se a educação especial sempre fizesse tudo errado. Está como uma coisa 

assim, e me incomoda profundamente, porque eu acho que a gente teve um trabalho sério e 

que a gente tinha nossas críticas sim. Eu tenho formas de ver e de pensar mas eu estou 

estudando. E acho que a educação especial tem uma contribuição, porque as vezes lá parece 

que a gente ouvindo parece que não tem. Parece assim que tudo que a gente fez está errado, 

é antigo, não serve. Eu acho que não é assim. Eu acho que é assim, tem que renovar 

algumas coisas, tenho discordâncias também das próprias práticas, eu tenho também, e 

percebo e eu e nossos professores a gente conversa. Como o regular tem. Porque eu vou nas 
escolas do regular e percebo um monte de coisa furada, equivocada com criança pequena.  

V: Entendi. Bom, vamos ver se a gente consegue ainda mais algumas né. Quando você 

iniciou, agora eu vou falar um pouco mais da sua carreira... 

P1: Tá. 

V: Eu acho que uma coisa mais pontual talvez né... ainda faltam algumas coisas. 

P1: Pergunta. 

V: Você acha que você tem condições adequadas para desenvolver seu trabalho?  

P1: Ah, para dizer a verdade não. Eu acho que eu tenho um número muito grande, eu 

entendo que o trabalho vai mudando de acordo com o que você tem, mas eu entendo que eu 

tenho um número muito grande de unidades, eu entendo que a gente hoje não tem 

articulação com outros técnicos, eu gostaria de ter mais horário, mais tempo para poder 

discutir das escolas. Poder discutir de como é que está aquela escola, como ela está 

caminhando com os colegas, com a fono, com o orientador, eu sinto falta do orientador. 

Quando tem encontros eu gosto muito. Nas escolas eu dou muita, acho que essa é uma 

diferença que eu trago do especial, a gente trabalhava em equipe e era muito claro para nós, 

lá na equipe que eu trabalhava a gente se entendia muito bem. Tinha as vezes, não é que a 

gente pensava igual, tinha diferenças de pensamento, mas a gente conseguia ter muita 

clareza se tinha uma situação em uma classe com um aluno. A gente conseguia dizer, olha, 

essa ação aqui precisa muito do orientador aqui, essa aqui a psicóloga pode ajudar, essa 

aqui vai para o serviço social, vamos fazer juntos? Ah, essa aqui vamos chamar a TO para 

ajudar, entendeu? E eu sinto onde eu estou hoje as vezes isso confuso. Eu gostaria de 

trabalhar, eu gosto de trabalhar com as fonos, gostaria de trabalhar mais, mas elas têm 18 

escolas e a gente não consegue as vezes. Eu acho que falta articulação, eu acho que a 

equipe tem que trabalhar mais junto e eu acho que precisa aprender conviver junto, a 

partilhar saberes, a validar os vários saberes. Eu acho que lá tem questões nesse campo. Eu 

acho as vezes muito ferrenho na concepção, mas as vezes me parece que as pessoas, eu vejo 

alguns equívocos no campo da deficiência. Tem um discurso, e as vezes a pessoa traz falas 

e você percebe na fala que não tem o olhar para a deficiência. Não no sentido de por uma 

questão na criança, não é isso, mas se eu realmente quero uma criança, a criança poder estar 

na escola, porque quando eu penso a deficiência, eu que venho de lá, eu não penso, que a 

maioria das pessoas fazem isso quando a gente vê, eles vão pensar na criança que está super 

bem, geralmente eles vão na síndrome de down, não é disso. Quando eu estou pensando na 

educação especial, lá na criança com deficiência, estou pensando na criança múltipla, 
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entendeu, eu estou pensando em crianças que tem agravantes muito sérios. Então tem 

coisas que eu sei que na escola vai ser complicado, que vai ter que ter recurso, que vai ter 

que pensar em proposta, que tem que ter alguma coisa, entendeu. Não sei se é certo o que 

eu estou dizendo, mas assim, como se pra mim, quando eu vejo alguns colegas falando, fala 

da deficiência como uma coisa, como se todo mundo fosse igual no campo da deficiência. 

A gente sabe que não é. Mesmo na deficiência mental, a compreensão da diferença. Então 

uma criança entende bastante das coisas, outra não. Tem crianças que você conversa e que 

você percebe que o pensamento da criança que ela não está entendendo. Então por isso, 

quando elas fazem críticas ao que o professor está propondo eu acho que falta esse olhar. 

Não que tenha que trabalhar como antigamente, não é isso, tem que rever prática, mas 

algumas coisas que o professor está usando as vezes é porque ele sabe que aquela criança 
não dá conta, não consegue ainda. Então ele tem que mudar. 

V: Bom, quando que você iniciou suas atividades como psicóloga?  

P1: Que ano? 

V: É. 

P1: 1990 assim, na prefeitura né? 

V: Não, em sua vida de psicóloga.  

P1: Porque assim desde que eu me formei eu nunca fiquei sem trabalhar. Quando eu estava 

estudando, com dois anos, um ou dois?...  

(Interrupção. Alguém entra na sala.) 

V: Bem, está interferindo muito né, fica ruim nossa entrevista também, fica cortada.  

P1: Na #### eu comecei em 90. Eu me formei em 88. E antes de eu me formar eu prestei 

provas, fiz estágios, eu ia para a área de hospitalar. Então eu fiz estágio, primeiro eu fiz 

estágio no INCOR, depois que eu me formei eu prestei prova e fiz aprimoramento no HC. 

Aí eu comecei a fazer concurso, porque eu ia para São Paulo e eu era de ####, ia de ônibus. 

Sempre me pegou condições financeiras também. E aí também logo eu comecei a namorar, 

tudo isso interferiu na minha carreira. (risos) Aí aconteceu o seguinte, como eu passei em 

######## chamou o concurso e para mim era muito perto. Aí eu fui por isso, entendeu. 

Mas na época o que eu estava me interessando muito, eu iria muito mais para o trabalho em 

saúde, muito mais nessa questão do hospitalar que eu estava gostando muito, e era o que eu 

estava estudando. 

V: Então quantos anos você tem de formada, são 23 anos. 

P1: É. Só na #### eu estou desde 90. Vai fazer 22 em janeiro. Aí eu prestei ####é, mas 

acabei ficando em ####. #### era meio, na posição que eu estava, eu ia até para a saúde 
mas não me compensava.  

V: Das disciplinas que você teve na graduação, quais você acha que foram fundamentais 

para a sua atuação com pessoas com TGD? 

P1: Com TGD? 

V: O que você aprendeu na graduação ou nos outros cursos né.  

P1: Acho que é difícil assim especificar, porque eu acho que são várias coisas. Mas assim, 
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teve várias na linha aí, tanto da psicologia do desenvolvimento, tem matérias que aqui tem 

um nome diferente, mas é bem no arcabouço da psicanálise, que eu acho que é importante, 
eu acho que não é para desconsiderar, e eu vejo coisas muito interessantes...  

V: Tá. 

 P1: Eu não tenho o domínio de algumas colegas do ######, sei que elas fazem formação, 

eu não faço nisso, eu escolhi outras coisas, mas eu percebo e me ajuda a pensar. Não no 

campo conceitual que nem elas, ########, mas assim, me ajuda a ter um olhar. Então eu 
acho que tem várias. 

V: Psicologia do desenvolvimento, o quê mais? 

P1: Essas ligadas à, é que eu não lembro os nomes, lá tinha nomes diferentes. Então eu 

lembro que relações humanas para a gente era trabalho de grupo, ia em Melanie Klein. A 

minha formação de faculdade foi muito mais em Melanie Klein, teve também, tinha um 
pessoal forte em Lacan, era mais esses dois que tinha. 

V: E na graduação, das disciplinas que você teve, quais você acha que foram importantes 

para a sua atuação junto a escola? 

P1: Ah, as da psicologia escolar. A psicologia escolar que tinha, tinha estágio, né, que foi 

bem legal, mas com o nome de escolar mesmo. E uma que eu acho que foi legal, que me 

assim, na época eu acho que talvez eu não consegui ter a profundidade, acho que hoje eu 

poderia entender melhor, eu até de vez em quando eu volto nos meus cadernos de 20 anos 

atrás, e vejo coisas interessantes que na época eu não compreendi, só depois que eu fui 

trabalhar que eu comecei a ligar, que é aquela coisa do estudante. Na própria psicologia do 

excepcional, que tinha esse nome, é que na época eu acho que eu não conseguia aproveitar, 

apesar de eu até me dedicar, fazer os trabalhos, do que hoje eu conseguiria. Porque eu acho 

que me ajudaria a pensar melhor algumas coisas. Mas é... eu acho que tudo ajuda. Não sei 

dizer Valéria. Definir se tem uma assim. 

V: Dos cursos de pós-graduação que você fez, quais foram? 

P1: Eu não fiz pós. 

V: Tá. 

P1: Eu fiz vários cursos, até o daqui. Eu fiz, sempre estudei, procurei cursos. Na época em 

que eu estava no especial eu sempre fiz, mas eram cursos menores. O que eu fiz maior, fiz 

um de psicodrama, psicodrama eu fiz, foi mais de um ano, e... Psicodrama eu fui fazer 

porque assim eu queria trabalhar na educação e trabalhar com professor era complicado, 

com educador. Eu queria achar uma outra linguagem para trabalhar, por isso eu fui fazer o 

psicodrama. Mas depois eu não dei continuidade não, porque tem a questão até de você 

trabalhar com outras pessoas com a mesma concepção. Mas eu fiz vários cursos. Eu fiz 
muita coisa. Só que assim, são cursos pequenos. 

V: Esses cursos ajudaram na sua atuação com pessoas com TGD?  

P1: Acho que sim. Alguns sim. 

V: O quê? 

P1: Tem que ligar. Eu acho assim, a própria #### ela trabalha no campo da deficiência, 

principalmente com questões neuromotoras. Mas algumas coisas, que eu fui fazer cursos 



 153 

fora o que ela fazia na prefeitura, fiz também curso dela, eu acho que ajuda a pensar, trazer, 

por exemplo, um dos cursos ela era sobre observação, então eu acho que isso ajuda. Não 

que eu tenha que fazer naquela linha, mas eu acho que dá elementos. Não sei muito 

diferenciar, porque eu sempre acho que a gente aprende alguma coisa. 

V. Sobre as demandas para crianças com TGD 

As demandas em relação à crianças, possivelmente com TGD, aparecem em geral através 

de  falas como  “esta criança é estranha, não faz  as propostas, anda pela classe, fica 

girando, fica muito perto do espelho , não olha para a professora e para os outros, não senta  

para comer,  só repete o que a gente diz, parece não entender as  comandas, não brinca com 

os amigos, no parque fica só andando e não brinca, não busca os outros, fica só arrumando 

os objetos/brinquedos, não aceita quando vou tentar mudar a brincadeira dele, é muito 

agitado, ele precisa de minha orientação constante, preciso dar as comandas para ele e 
ajudá-lo...” 

Algumas professoras também trazem fatos que chamam a atenção porque manifestam 

possivelmente competências para além do que “é esperado”, as quais o grupo classe ainda 

não tem, como por exemplo: parece que ele já sabe todas as letras, fala palavras em inglês, 

ele se interessa muito por letras e números, fica parado na tabela de números e  parece que 

sabe contar, ele sabe ler, fica olhando para os ponteiros do relógio e parece que sabe quais 

são os números,ele fala diferente, a fala dele é fora do contexto e gosta muito de tal assunto, 

parece que ele sabe muita coisa, mas não faz o que peço, tenho que estar sempre insistindo 
nas comandas...”. 

V: Está bom. Para mim terminou. Você tem mais alguma coisa para falar? 

P1: Não, eu acho que não.  

V: P1, muito obrigada. 

P1: Imagina, boa sorte para você. 

V: Se eu precisar de alguma coisinha depois que estiver faltando, eu posso te procurar?  

P1: Você me liga. Pode, claro. Você me liga. 

V: Então está bom. 
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Entrevista com P2 

Tempo: 54'14'' / Local: a entrevista foi feita no local de trabalho da entrevistada.  

V:Então vamos lá. Podemos começar? 

P2: Deixe-me pegar aqui o ####... Esse é o ####... Eu quero ver uma das crianças aqui, 

acho que é o E####... Um dos meus atendimentos aqui na escola, porque eu acho que ajuda 

a pensar. (P2estava com seu computador e abriu alguns arquivos com relatórios de seus 

atendimentos) 

V: Ajuda né?  

V: Bom, então o nome inteiro e a idade. 

P2: Cinquenta e um. 

V: Tá. Formação, né? Quando você iniciou suas atividades como psicóloga? 

P2: Eu comecei de fato como psicóloga em 94, aqui na #####. Antes as minhas atuações 

elas eram na área tanto da educação, como professora, mas não especificamente como 
psicóloga. 

V: Entendi. Vamos voltar um pouquinho e falar então do seu trabalho, aqui, atualmente tá? 

Você descreve para mim qual é seu contexto de trabalho, que população você atende, e 
quando você começou seu trabalho aqui na prefeitura. 

P2: Tá. Vou descrever o trabalho. Então, meu trabalho aqui já teve vários modelos nesse 
tempo todo. Você quer esse último modelo? 

V: Você que sabe. 

P2: Tá. Então, a gente já teve desde ser referência total: um psicólogo, um fono, que a 

gente trabalha numa equipe multi. Então é uma equipe que tem psicólogos, fonoaudiólogos, 

assistentes sociais, terapeutas ocupacionais... E essa equipe atende aí as escolas da 

educação regular, hoje regular: infantil e fundamental. Mas antes era por área. Antes a gente 

tinha a educação infantil, a educação fundamental e a educação especial. Ao longo desse 

tempo, na educação infantil, porque eu sempre atuei na educação infantil, em equipe multi, 

atendendo aí as escolas de #####. De uma rede, que é uma rede que vem se expandindo, 

uma rede que, quando eu cheguei aqui acho que a gente tinha o que, nem sessenta escolas, 

hoje, só no infantil a gente tem mais de 100, né. É... e aí assim, a gente teve vários modelos 

de trabalho. Desde psicólogo como técnico único da escola, que tinha que dar conta de 

todas as necessidades da escola, até como técnico que ficou restrito aí à, restrito entre aspas 

né, à área da psicologia, e tentando atuar em equipe multi, em equipe interdisciplinar, 

porque multi é a composição né, mas a atuação é interdisciplinar. Então nesse trabalho a 

gente trabalha com formação de educador, com formação de equipes gestoras de escola, a 

gente já atuou como eu falei né, como técnico da escola e também há sempre... Um ponto 

que se manteve nesses anos todos, foi o chamamento do psicólogo para estar observando a 

criança e tentando ajudar a escola a pensar essa criança no seu projeto político pedagógico. 

Essa é uma atuação que se manteve, apesar das mudanças de forma, de configuração, 
enfim, mas acho que é isso. 

V: E a... bom, então é público, faixa etária? 

P2: Que a gente atende, de 0 a 6. 
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V: De 0 a 6. Como é que eles chegam até você? 

P2: Ao longo da história, de diferentes formas. Então desde, a gente estando na escola 

sempre, com uma frequência. Quando eu tinha 5, 6 escolas, por exemplo, eu estava na 

escola e aí as demandas das escolas chegavam para mim, inclusive as crianças com TGD, 

tal. Só que antes tinha bem menos. A demanda de crianças com TGD era uma demanda até 

pequena. E hoje as escolas solicitam a gente através ou da própria orientadora pedagógica 

da escola ou diretamente. Embora aqui eles tenham estabelecido um fluxo que vai para a 

chefia depois passa pra gente, esse fluxo não deu certo. Então, como eu tenho uma ida mais 

frequente, apesar das minhas 14 escolas, hoje eu estou como referência de 14 escolas, 

nessas demandas frequentes as escolas normalmente me ligam para eu poder estar indo, 

porque eu já não estou com aquela frequência né, que eu ia semanalmente nas escolas, tal, 
agora que eu estou com 14 é impossível você estar semanalmente na escola.  

V: Qual a frequência que você vai? 

P2: Então, a frequência acaba sendo de acordo com a necessidade da escola. Pode ter uma 

escola que me chame uma vez e nunca mais me chame, ou se tem uma necessidade... 

Pensando especificamente nas crianças com TGD, vai depender de como a escola vai 

conseguindo elaborar o trabalho com essa criança. Se eu vejo que a coisa necessita de uma 

ida mais sistemática, eu posso estar indo até semanalmente. Mas assim, algumas escolas 

com uma frequência mensal. Mas isso não é sistemático tá. Não dá pra dizer que é 

sistemático porque depende muito das demandas das escolas e até da característica da 

criança. Porque se a gente for pensar, tem criança com TGD que demanda mais, tem 

criança com TGD que demanda menos. Tem escola que a própria equipe gestora se 
organiza pra poder estar mais a frente, e tem escola que te solicita muito mais. 

V: Entendi. E qual é a expectativa que você acha que a escola tem do atendimento?  

P2: Então, eu acho que a expectativa de escola para escola varia. Algumas escolas, parece 

que assim, tem a ideia de que você vai ser o salvador da pátria, você vai conseguir chegar lá 

com uma fórmula mágica e vai conseguir inserir essa criança. Então isso ainda aparece. E 

outras tem até uma  certa noção dos limites e possibilidades, e aí até conseguem ver que 

assim, em relação àquela criança vai demandar o olhar muito específico também da escola.  

A escola começa assumir mais a criança. Então acho que varia bastante. Mas geralmente 

acho que é assim, se for pensar numa coisa comum, numa solicitação comum é essa: me 

ajuda a pensar o que fazer com essa criança, estou com dificuldades. Acho que essa é a 

grande demanda. 

V: Esse é o pedido e essa é a expectativa. 

P2: É. Me ajuda a fazer... o quê que eu faço? 

V: E como você acha que é a contribuição do psicólogo pra esse atendimento na escola?  

P2: Eu acho que se a gente for pensar em termos do trabalho aqui, a gente tem diferentes 

formas de atuar. Eu diria que... Você diz qual que é a contribuição do psicólogo? Acho que 

depende muito da linha né, como o sujeito atua, porque de fato não dá para falar em uma 

psicologia única né, você tem psicologias.  

V: Sim. 

P2: Então, penso que a contribuição, se a gente for pensar nessa coisa mais genérica, que é 
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difícil você falar isso em termos de psicologia, seria essa mesmo de olhar para as 

subjetividades, e tal. Mas o problema é como que se compreende essa subjetividade. Você 

pode desde compreender essa subjetividade com foco grande na questão do subconsciente, 

ou com o foco grande na questão da funções psíquicas conscientes, como no caso da 
psicologia vigotskiana.  

V: Pra você, como é que você definiria educação inclusiva? 

P2: Educação inclusiva eu penso que é assim, é a criança ser absorvida pelo projeto 

pedagógico, absorvida nesse sentido mais... ela fazer parte. Ela é parte de fato, a escola 

assume para si a tarefa de educar essa criança. Penso que é assim. Eu não descartaria os 

apoios para poder pensar, porque não é toda a situação que é simples de se lidar. Então eu 

não acredito nessa coisa da criança ser totalmente absorvida pela escola, absorvida nesse 

sentido de fazer parte, sem que se tenha mesmo pessoas ajudando a pensar, o que eu acho 
que a educação inclusiva é um grande desafio. 

V: E o quê que é TGD?  

P2: Transtorno Global do Desenvolvimento. (risos) 

V: Tá ótimo. Como é que você meexplica o TGD? A criança com Transtorno Global do 
Desenvolvimento. Quais são as características que tem essa criança? 

P2: Eu acho que é assim... são... tem desde as definições mais genéricas né,  

 que é essa coisa da criança que tem questões na interação, contato... na questão da 

linguagem, simbolização, dificuldade para estar simbolizando... As características né, as 

estereotipias... você tem ali uma definição que vai por aí. Agora eu tenho visto assim 

crianças tão diferentes! Até quando você fala assim em termos de interação e contato. Você 

encontra crianças nas quais você até encontra traços ali dessa coisa mais geral da 

caracterização, mas que quando você está lá no tête-à-tête com a criança, que você observa 

essa relação da criança com a professora ou com a escola, você vê muitas diferenças. Então 

hoje eu até acho que sim, lógico, a gente precisa ter algum parâmetro. Acho que um grande 

parâmetro pra mim é a questão da linguagem, da simbolização, isso eu sempre vou me 

balizando por essas questões. Mas eu acho que existe uma variedade muito grande, e eu 

acho depende muito das relações que são estabelecidas. Então, hoje, eu tenho até me 

balizado mais pela questão da linguagem, da simbolização e aquelas outras características 

todas eu acho que varia muito. E mesmo a questão da linguagem varia muito de acordo 

com as relações. 

V: Você acha que eles podem frequentar a escola regular? 

P2: Eu acredito que sim. Eu acho que assim, uma grande questão em relação ao TGD, que 

se você for pensar também genericamente, é essa questão do isolamento. Um certo 

isolamento, a criança mais centrada nela mesma. Se a gente tirar essa criança do convívio, 

eu acho que a gente está justamente atuando na continuidade da questão que a criança tem. 

Então eu acho que o grande desafio é conviver. E então eu penso que é imprescindível essa 
criança estar no meio das outras. 

V: Como é que você iniciou seu trabalho com crianças com transtorno?  

P2: Na verdade assim, as crianças com transtorno elas começaram meio que aparecer na 

rede. Eu lembro que logo que eu entrei na rede, há 17 anos atrás, a gente não via quase 
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crianças com TGD. Não sei se a gente não via, se a gente discutia pouco, se elas existiam. 

Mas assim, o fato é que a inclusão foi se ampliando, embora na educação infantil, a 

educação, a inclusão, ela sempre foi muito mais presente do que no fundamental, até pela 

forma como a rede se configurava. A gente tinha aí, do infantil para o fundamental, um 

setor de diagnóstico, para saber se as crianças iam pro regular, ou se iam para a educação 
especial, ou se iriam para a sala integrada.  

V: Como é que era isso? 

P2: Então, a #### que vai depois estar dando a entrevista pra você, a #### vai falar até com 

mais propriedade, porque ela trabalhou justamente no diagnóstico. Acho que até pra você é 
interessante pensar. 

V: Legal. 

P2: Mas assim, na verdade a gente, no infantil, a gente dava os indicativos do que a gente 

achava que a criança ia precisar no fundamental, mas não tinha jeito. As crianças com o 

diagnóstico elas passavam por uma sessão de diagnóstico daqui, da #####, pra poder fazer 

uma análise dessa criança, do quanto que ela teria condições de ir pra a escola regular, para 
a escola normal, ou para a escola especial, ou pra sala integrada da educação. 

V: Então ela já frequentando a educação infantil na sala de aula regular, antes que ela 

passasse para o ensino fundamental, era feito esse diagnóstico. 

P2: Isso. Então a porta de entrada era sempre o regular, sempre foi o regular para a 

educação infantil. Embora se não tivesse vaga nas escolas a gente até tinha um setor da 

educação especial que absorvia essas crianças para poder estar tendo algum tipo de 

atendimento escolar aqui na educação especial, mas que de fato ela não estava lá 

frequentando. Mas isso eram somente as escolas que não tinham vaga, os bairros que não 

tinham vaga, enfim. Mas sempre a porta de entrada da educação infantil sempre foi regular. 

Agora, a porta de entrada da educação fundamental era esse diagnóstico, ou as crianças que 
iam direto para a educação fundamental. 

V: Sem passar pela educação infantil. 

P2: É. As vezes entravam direto na educação fundamental e se tinham alguma questão 

passavam pelo serviço de diagnóstico pra poder ver se iam para a educação especial. Agora, 

hoje a gente está num movimento diferenciado na rede. Então aqui a gente já meio que 

extinguiu, aí vem entre aspas, a educação especial, nesse sentido de estar mesmo tentando 

atuar no atendimento educacional especializado. Hoje a gente tem as professoras do AEE 

nas escolas. Embora o centro de apoio sempre tivesse um trabalho que fazia essa ponte 
entre a escola especial e a regular. #### tinha esse diferencial.  

V: E ainda tem? 

P2: Então, hoje é o atendimento educacional especializado.  

V: Tá. 

P2: Então... 

V: Psicólogo não atua mais nessa ponte. Por exemplo, as crianças que você acompanha em 
educação infantil, quando elas vão para o ensino fundamental, como é que é isso?  

P2: Então, na verdade a gente tem as professoras do AEE que são da educação infantil e as 
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professoras do AEE que são da educação fundamental. Então o psicólogo ele fica muito na 

ponte mesmo. Essa coisa de ponte o psicólogo sempre fez, só que de diferentesformas né. 

Essa ponte podia ser, antes dos AEEs, desde fazer o diagnóstico, ou atuar na educação 

especial, ou estar no regular mesmo, no meu caso a educação infantil, sem professora do 

AEE fazendo esse trabalho de ponte com a escola. Mas é que assim, como a gente já teve 

diferentes formas de atuação e diferentes configurações, e acho que essas diferentes 

configurações elas foram se dando de acordo com o processo de inclusão. Como a 

sociedade foi evoluindo em relação a questão da inclusão, então teve modificações. Mas eu 

acho que assim, hoje a gente tem, pensando 2011 para 2012, professoras do AEE que fazem 

essa ponte, e o psicólogo que fica aí atuando nessa... desde a formação das professoras do 

AEE, até atuando na inclusão da criança lá na ponta, lá na escola. Parece que hoje as 

professoras do AEE não vão ter mais um diferencial entre educação infantil, fundamental. 

Elas vão poder estar atendendo, mas eu não sei como que o sistema está se reorganizando. 

Até 2011 era: professoras do AEE do infantil, professoras do AEE do fundamental. Agora, 

como os psicólogos né, a gente teve, a gente tá voltando lá na primeira pergunta. (risos) 

Mas é que assim são muitas coisas mesmo em termos de configuração de trabalho. Então 

esse ano, por exemplo, eu tive uma atuação de formação com as professoras do AEE da 

educação infantil, eu fui coordenadora do projeto AEE infantil, e tive mais essa atuação de 

ponta. Algumas de nós teve um trabalho de formação com conteúdos específicos, por 

exemplo, o TGD foi um conteúdo específico que as professoras do AEE foram formadas 

aqui. Elas se inscreviam se elas queriam trabalhar com... fazer uma formação com o TGD 

ou com as fisios lá na questão da... dos recursos para poder estar trabalhando com a 

inclusão das crianças, enfim. Então a gente teve alguns trabalhos de formação específica, e 

a gente também teve os projetos, DA, DV, DI. O DIera realmente o projeto guarda-chuva. A 

gente pegava desde as crianças com TGD, com PC, com deficiência intelectual. Então, o 
que não cabia no DA/(DV, vinha para o projeto DI. Está ficando claro, isso... 

V: Muito. 

P2: Como a gente funcionou? Então, por projetos, mas esse trabalho com formação e mais 

esse trabalho na ponta. Então ninguém deixou de ter um trabalho na ponta, mas você podia 

atuar em um projeto e formação, ou só em um projeto e na ponta.  

V: Na ponta que você diz é ali na escola. 

P2: Na escola. Na escola tentando atender as demandas que a escola apresentar. 

V: Que bom! (risos) É... vamos lá. Considerando a experiência que você tem na educação 

especial e inclusiva, você acha que há mais convergência ou divergência na forma de 
atuação dos psicólogos na área? 

P2: Convergência ou divergência? … Eu... é difícil dizer assim fechado, né. Porque 

converge em algumas coisas, diverge em outras. Eu acho que a convergência ela está muito 

nessa, pensando na rede aqui de ####, nessa tentativa de inclusão dessa criança na escola. 

Existe uma preocupação muito grande de escuta desse professor, de tentativa de ajudar a 

escola, de apoiar a escola nessa inclusão das crianças. Agora, em termos de linha e de como 

que se concebe as crianças, eu acho que tem mais divergência. Como é que se concebe a 

questão do TGD. Aqui a gente tem desde o pessoal que vai para uma linha da 

neuropsicologia, que você vê uma tendência aí de olhar pela neuropsicologia e fazendo 

uma, tentando mesclar com outras formações que as pessoas têm. Eu acho que tem o 



 159 

pessoal que vai para essa linha da psicanálise, eu acho que principalmente os lacanianos, 

aqui a gente tem um bom bocado de lacanianos, que tentam fazer, que tem essa 

compreensão da linguagem, do inconsciente, enfim. E tem alguns que fazem essas mesclas, 

e que eu poderia dizer que estão mais nessa linha histórico cultural, mas fazendo 

mesclagens. Eu não sei se tem puristas assim: ai eu sou só lacaniano, eu sou só... eu acho 

que as pessoas tentam fazer, mas tem os que tendem mais para essa vertente lacaniana. E 

mesmo os históricos culturais aí, eu acho que eles também vão pegando informações de 

tudo quanto é linha. Eu vi assim, que o pessoal que veio trabalhando com formação, nessa 

linha do TGD, fez um trabalho que eu achei bastante interessante, de esclarecimento das 

diferentes formas de entender a questão do TDG e as diferentes... até a própria... como que 

o MEC conduz a coisa, nessa linha um pouco mais da psicologia experimental, da 

psicologia cognitiva, mas eu acho que muito mais pegando pela linha mais experimental. 

Mas eu acho que assim, em termos de linhas tem várias formas, tem várias formas de 

compreender. Se a gente for pensar aqui na redea coisa é bastante variada, mas existe essa 

preocupação comum, que é de tentar incluir essa criança na escola. Pelo menos aqui eu vejo 

isso.  

V: Isso é convergente.  

P2: É.  

V: Então, quais são as atividades que você tem nesse contexto? Como é que você planeja as 
suas intenções no trabalho da criança com transtorno?  

P2: Então, acho que assim, sempre eu tenho uma preocupação muito grande de observar 

essa criança. Por isso eu até não quis entrar no trabalho de formação porque nesse trabalho 

de formação você não vê a criança, você está falando de linhas, você não está falando de 
relações, você não está observando in locu. 

V: Posso desligar um pouco?( ventilador) 

P2: Pode, pode, fica à vontade. 

V: Mas pode continuar falando. 

P2: Tá. Então... eu sempre observo, e eu gosto de observar muito. Eu gosto sempre de ver 

essa criança e ver como que se dá a relação dessa criança com as outras crianças, a relação 

do professor com a criança. Porque tem uma diferença muito grande, um professor que olha 

pra criança, que entende que a criança é mais do que o diagnóstico, ela tem nome, ela tem 

endereço, ela tem uma vivência histórica, social. E aí eu acho que assim, pensando na 

minha forma, eu vou, eu observo, eu converso muito com esse professor antes, tento ver 

quais são as demandas desse professor, quais são as demandas dessa escola. Então, quando 

chega pra gente chega geralmente pela equipe gestora, pela coordenadora pedagógica. 

Converso um pouco com a coordenadora, vejo com a coordenadora o quanto que ela já 

observou, o quê que ela tem de dados. Depois eu colho dados com a professora e depois eu 

vou e observo muito. E assim, vou observando em que momentos essa criança interage, eu 

sempre vou pela potencialidade da criança. Aonde ela está interagindo? Em que situações 

que eu observo que ela consegue mais esse contato, mais convivência? E muitas vezes eu 

tento fazer das estereotipias, eu trago função social para a estereotipia. Aquele balançar de 

uma fitinha ou de qualquer coisa que a criança acaba chegando na escola com essa 

estereotipia, eu vou... vamos sentar, pensar num balançar de fitinhas que tenha uma função 
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social. Então vamos dançar com essas fitas, colocar música. Mas assim, sempre tentando 

ver muito o quê que essa criança gosta, o quê que... Porque não adianta dizer assim: TGD 

tem uma identificação com música. As vezes aquela criança não tem identificação com 

música. Ah, TGD tem uma dificuldade em relação às rotinas. As rotinas precisam ser 

bastante fixas. Você observa crianças que tem variação de rotina e que a criança fica numa 

boa. Você tem desde aquelas situações das crianças que... Ah, TGD não olha nos olhos. 

Mentira. (risos) Nossa, o que eu vejo das crianças com contato de olho, crianças afetivas. 

Você começa até a questionar esse parâmetros. Tudo bem que os parâmetros você tem que 

eleger cinco, mas, de qualquer forma, tem alguns que são mais genéricos. Então, você vai 

olhar, é uma variedade. Então quando eu vejo professor que vai pesquisar na internet pra 

saber, que fica tentando... Ah, me dá algum material teórico para eu poder... Eu até falo, dou 

algumas características, mas falo assim: “Olha. Olha como difere. É isso que você observa 

do seu aluno?”. E aí conforme você vai observando a criança você vai vendo o quanto que 

aquela criança tem de potencial. E eu vou muito no potencial da criança. Nossa, aqui tem 

interação neste momento. E aí o potencial da criança na relação com as propostas e na 

relação com as crianças. Sempre muito preocupada com isso. Se tem uma questão que é 

uma dificuldade em relação ao pensamento simbólico e em relação à linguagem, como é 

que essa criança reage em relação as imagens, por exemplo. Uma forma que a gente vem 

discutindo bastante. Como é que a imagem pode intermediar as propostas do professor ou a 

relação com o outro. A gente chegou até a usar a Sílvia Orrú, eu não sei se você já ouviu 

falar, a Sílvia Ester Orrú. Então ela vem trabalhando bastante com essa questão das 

imagens e numa perspectiva vigotskiana, aí numa linha mais histórico cultural. Então eu 

sempre procuro trazer função social para aquilo que pode ser eventualmente caracterizado 

como estereotipia, sempre procuro observar bastante e trabalhar, e observar muito como é 

que se dão essas relações na escola e o lugar que a criança está na escola. Uma outra coisa, 

que aí eu acho que eu peguei um pouco dos lacanianos, que é essa... embora se fale em 

colocar a criança no lugar de sujeito, eu acho sempre complicado falar colocar no lugar de 

sujeito, para mim a criança é sujeito desde sempre, então eu acho que é de fato ratificar esse 

lugar já existente de sujeito, enfim. E aí assim, tentar olhar para essa criança, tentar fazer 

com que o professor consiga ver essa criança como sujeito de desejo, um sujeito que 

demanda coisas o tempo todo e que está para além mesmo do diagnóstico. Mas acho que eu 
já falei muito né.  

V: (risos) Fica à vontade.    

Bom, você trabalha com outros profissionais né, eu acho que isso você já me respondeu. Eu 

gostaria de saber, em relação a esses profissionais, quais você acha que são as expectativas 

deles em relação ao trabalho do psicólogo? Esses profissionais que você disse: fono, TO, 

professores, coordenadores, enfim. Qual a expectativa que eles têm do seu trabalho? O que 
você acha? 

P2: Eu acho que sempre fica essa coisa mesmo, assim, parece que a criança com TGD ela é 

muito mais do psicólogo do que dos outros profissionais. Embora a gente tenha variações 

aqui também. Porque como eu trabalho com várias fonos, então é tão difícil de falar por 

conta dessa variedade que a gente tem aqui de atuações e de pessoas. Então, por exemplo, 

eu vejo uma outra profissional que trabalha comigo, que tem uma vivência mais histórico 

cultural, que tem mais afinidade e que as vezes a gente atua até em uma parceria bem 

interessante. Como é que você vê isso, tal, como é que você viu tal situação com a criança. 
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Como você tem inclusive aqueles fonos que dizem: “olha, essa não é criança pra mim, essa 

é criança pra você”. Mas algumas parcerias interessantes eu andei fazendo assim com 

algumas fonos, mas eu acho que assim, em termos gerais, se você for ver, talvez tenha uma 

grande parte de outros profissionais que acham que o TGD é mais para o psicólogo mesmo. 

V: Por quê? 

P2: Até porque eu acho que essa influência mesmo da psicanálise, da psicologia... eu 

acredito que tem uma estrada grande aí da própria psicologia na discussão, acho que 

principalmente da psicologia lacaniana, tem uma discussão muito grande. Mas acho que as 

pessoas as vezes me chamam pensando que eu teria essa visão, e quando eu vêm que a 

minha visão é muito mais histórico cultural, e eu uso sim de alguns elementos da 

psicanálise lacaniana, como essa questão do colocar no lugar do sujeito, mas aí as pessoas 

vêm que dá pra fazer, por exemplo, fono, tem uma proximidade. Porque as fonos aqui pela 

convivência com a gente já vem discutindo essa coisa do sujeito, que a criança é sujeito 

desde sempre. E você vê assim fonos com alguns trabalhos muito interessantes e pedindo 

até uma parceria mais pra complementaridade de papéis, tal. Mas assim, em temos da 

maioria das fonos, até porque a gente tem fonos que vieram do especial, tem fonos que 

vieram do fundamental, enfim. Parece assim, essa coisa é mais, vocês têm mais trajetória de 

pesquisa. Mas eu não acho que existe uma trajetória muito grande em todas as linhas não, 

eu acho que algumas. E eu acho que principalmente na minha né, que eu venho mais nessa 

perspectiva histórico cultural, eu acho que tem poucas pesquisas. Eu acho que, por 

exemplo, a pesquisa da Orrú é uma com essa questão da comunicação alternativa, do uso 

das imagens, uma preocupação grande com a questão da linguagem. Mas mesmo na 

psicologia histórico cultural, pra mim tem sido uma tentativa muito grande de tentar usar 

esses conhecimentos que eu venho me aprofundando aí sobre a psicologia histórico 

cultural, mais especificamente a psicologia vigotskiana, e o que eu vejo na escola. Tem 

pouca pesquisa, mas eu acho que existe sempre essa perspectiva aí de que a gente, essa 

expectativa, é melhor, de que a gente tem mais conhecimento. Mas eu acho que é muito 
mais são os lacanianos que têm esse maior conhecimento por conta dessa estrada.  

V: Entendi. Bom, você acha que você tem ambiente adequado pra desenvolver o seu 
trabalho? Quais são as facilidades e as dificuldades que você encontra?  

P2: Eu acho que assim, ambiente adequado aqui talvez assim a gente até tem potencial para 

esse ambiente adequado né, porque a gente teria aí vários profissionais, a gente teria... a 

gente tem a rede nas mãos né. Em termos de possibilidade de pesquisa é uma maravilha. 

Por outro lado, a gente tem uma dificuldade aí com essa coisa das políticas públicas. Então 

cada vez que entra um governo é um tipo de condução, você tem uma dificuldade em 

relação a condução das chefias, que potencializa muito pouco a equipe que tem. Então, hoje 

a gente tem, a gente vem aí numa onda de terceirização muito grande. Então, eu acho que a 

dificuldade maior que a gente tem aqui é em relação às políticas públicas, a gente tem 

justamente este lugar. Você tem um campo grande, vasto de pesquisa, um grupo 

interessantíssimo, vários profissionais e conduções das políticas muito complicadas. Então, 

assim, a gente já teve, já foi meio que apartada muitas vezes de discussões que a gente 

poderia contribuir muito para se pensar mesmo um trabalho. Não só em relação às TGDs, 

mas em relação a questão da inclusão, e a gente acaba ficando muito limitado. Por outro 

lado, acho que também tem assim, a própria equipe acaba meio que se sincretizando aí com 

essa secretaria ou com a condução das políticas públicas, e as vezes vendo mais 
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dificuldades do que as reais, entendeu? Então essas dificuldades são, as vezes, muito 

influenciadas por esse sincretismo. Mas não dá pra gente negar que as condições objetivas 

estão dificultando muito, e não é só uma questão de interpretação, ou de que a equipe se 

sincretiza somente, tem questões subjetivas, objetivas, melhor. Agora, vejo que é muito 

difícil pra gente também, essas condições objetivas elas acabam estando tão internalizadas 

na gente que de repente a gente vê muitas impossibilidades. Mas então, acho que assim, 

tem essas impossibilidades reais e tem as imaginárias também, as que a gente acaba 
adquirindo para nós mesmos.  

V: O quê que você acha que poderia mudar? 

P2: O que poderia mudar... é... eu acho que a gente poderia tentar potencializar mais a 

equipe, fazer mais discussões. Eu acho que primeiro entre os psicos. Eu acho que entre as 

psicos aqui a gente tem pouca discussão, acho que a gente poderia potencializar mais essa 

equipe. E assim, até aproveitar esses diferentes saberes, porque esses diferentes saberes eles 

podem enriquecer muito o trabalho. Ao invés de trazer essa linha x ou essa linha y, acho 

que a gente poderia trocar mais experiências. Porque isso assim, se a gente for esperar que 

isso seja feito pelas chefias, isso não acontece. E a rotina nos consome. Então a gente 

começa a ter uma atuação muito mais individual, a gente a acaba ficando com essa coisa 

cada um para si e fazendo o que acha, sendo que a gente poderia... Porque é até difícil, por 

exemplo, dizer para você o que a gente tem de convergência ede divergência porque a gente 

não troca. Então isso é muito mais nas conversas que a gente tem entre a gente. Mas eu 

acho que a gente poderia trocar mais, conversar mais, tentar entender mais como cada uma 

atua, trazer filmagens, tematizar situações, e acho que isso entre os psicos a gente pode 

fazer. Se a gente não conseguir fazer multi áreas né, multi profissionalmente, pelo menos 

entre os psicos a gente teria muitas condições para estar fazendo. E acho que também entre 

áreas seria legal a gente poder fazer, mas talvez isso até numa outra etapa, porque nem 
entre a gente a gente sabe direito o que a gente faz. 

V: Bom, a gente já está quase terminando. Uma das perguntas é quais são as principais 

abordagens que você utiliza no seu trabalho. Acho que você já citou algumas, teria mais 
alguma a acrescentar? Você falou da questão de que você é histórico cultural... 

P2:É, eu atuo mais nessa linha mesmo né, da perspectiva histórico cultural e 

principalmente por Vigotski, porque essa perspectiva também ela vai por tudo quanto é 

canto. Se você for por _______, Leontiev, teoria da atividade, outra coisa, aí, enfim né. Mas 

sempre tentando entender a questão nessa perspectiva, sem desprezar as outras, que fique 

registrado, não desprezo, não acho que é melhor, acho que é uma das. E sempre tentando 

entender essa relação da produção de sentidos na escola, da produção de significados, como 

que isso está. E eu venho potencializando muito nos estudos de Vigotski a discussão sobre 

os sentidos. Vigotski geralmente é conhecido como o cara que veio, estudou bastante a 

questão dos significados, da produção de conceitos, e tudo mais, mas um estudo que andou 

ficando meio de lado de Vigotski é o estudo da produção de sentidos, que você encontra 

bastante no “Pensamento e linguagem”, capítulo 7. Principalmente nesse último “A 

construção do pensamento e da linguagem”, da tradução do Paulo Bezerra. Então eu acho 

que... eu sempre venho tentando entender essa produção do sentidos na escola por essa 

linha histórico cultural, até me identificando mais com as pessoas que fazem uma leitura de 

Vigotski... sem desprezar as condições, a questão da semiótica, entendeu? Porque também 

olhar por Vigotski só na perspectiva das condições objetivas sem olhar essas outras 
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questões é diminuir a própria produção do Vigotski, que ele estava tentando entender essa 

relação entre as funções superiores, superiores bem entre aspas, o psiquismo como um 

sistema né, o sistema psicológico. Como que funciona as funções, a relação entre a atenção, 

memória, linguagem. Então, e na relação com as vivências da criança e a produção de 

sentidos. Então isso é um desafio para pensar. Mas isso aqui a gente ficaria assim, pra poder 
tentar entender o quê que eu tenho pensado, porque acho que nem eu entendo muito. (risos)  

V: Voltando então na sua formação, quanto tempo você está formada? 

P2: Estou formada há 20 anos. 

V: Onde você fez o curso de psicologia? 

P2: Na Metodista e fiz algumas pós aí na USP, fiz... 

V: Quais pós você fez? 

P2: Eu fiz uma pós em psicologia escolar na USP. Uma pós assim especialização né. E fiz 

um mestrado em educação, também na USP, discutindo essa relação entre pensamento e 

linguagem e a inclusão de uma forma... não inclusão no sentido, eu não discuti inclusão, eu 

discuti a relação entre o contexto escolar na educação infantil e a produção de pensamento 

e linguagem na criança.  

V: O ano em que você fez a pós-graduação em psicologia escolar, você lembra? 

P2: Foi em 2002... e agora, em 2011, eu terminei o mestrado... 

V: Você acha que esses cursos que você fez, o mestrado e a psicologia escolar e a 
psicologia, contribuíram na sua atuação com crianças com TGD? 

P2: A graduação nem pensar, passou de longe da discussão das crianças com TGD, até 

porque quando eu fiz nem a discussão de inclusão era uma discussão que era realizada né. 

Imagina, 1990 e bolinha. Quer dizer, isso não era ainda... Embora a discussão no mundo já 

estivesse, mesmo no Brasil, mas assim, no curso de psicologia niente, não tinha quase nada. 

Quase nada não, não tinha nada. Agora, no curso que eu fiz de psicologia, pós-graduação 

em psicologia escolar na USP, eu acho que assim, teve alguma contribuição sim, porque foi 

aí que eu me aproximei ainda mais da psicologia histórico cultural, com a Elenita 

Tanamachi. Também me aproximei mais dessa discussão da psicologia crítica, com a 

Marilene Proença, Adriana Marcondes. Então, foram pessoas que marcaram essa minha 

trajetória aí pela psicologia. E na educação, o mestrado em educação, certamente contribuiu 

bastante porque eu venho me aprofundando na questão teórica mesmo né. Não do TGD 

especificamente, mas pensando em linguagem, pensamento e linguagem, certamente é 
possível uma relação com as crianças com TGD. 

V: Quais são os requisitos que você acha necessários, o quê que a gente precisa aprender, o 
psicólogo, para trabalhar com pessoas com transtorno? 

P2: Uma questão que eu acho central aprender é o olhar. Olhar para a criança, olhar para o 

contexto. Eu acho que essa coisa do olhar sensível, como diria a Madalena Freire, de ter 

esse olhar sensível, que possa poder identificar aí as questões presentes nas relações para 

além da... eu não diria para além dos aspectos teóricos, porque eu acho que a teoria e 

prática elas tem que estar interligadas e jamais eu desprezo essa dimensão teórica. Mas eu 

acho que a teoria sozinha ela é vazia... e se a gente for pensar em termos de formação, até 



 164 

disse que assim a formação contribuiu porque eu tive essas pessoas que me ajudaram a 

discutir mesmo, a olhar para essa psicologia crítica ou essa psicologia histórico cultural, 

mas de qualquer forma essa... a minha experiência como psicóloga é que de fato contribuiu, 

entendeu? Então, acho que sem a experiência, sem o olhar... e eu penso que na formação 

muitas vezes se despreza esse olhar in locu, essa discussão das variedades, se fica muito nas 

estereotipias. O sujeito funciona assim, assado. E eu acho que... eu acho que o que 

precisaria ter, tanto no curso de psicologia, essa tematização das práticas, essa possibilidade 

de você chamar para a necessidade, para a diversidade de possibilidades. E sem olhar a 

gente não consegue fazer isso né. E acho que uma coisa bem falha no curso de psicologia é 

que no curso de psicologia, não sei como é que está hoje, mas assim a perspectiva histórico 

cultural nem passava de longe como uma perspectiva que poderia ajudar a pensar tanto a 

educação, quanto inclusão e tudo mais né. Então eu acho que precisaria ter sim uma 

discussão da perspectiva histórico cultural, das diversas linhas, não só o histórico cultural. 

Mas é que assim, a psicanálise a gente teve, não nessa discussão deste olhar, sempre essa 

coisa teórica e distante. Mas eu acho que é isso. Eu acho que precisaria ter as diversas 

linhas sendo debatidas, colocadas em jogo, e essa tentativa de buscar olhar essas crianças 
na escola. 

V: E você acha que teve alguma disciplina que você se lembra, tanto na graduação como na 

pós, que contribuiu para a sua atuação com crianças, com pessoas com transtorno e com 

escolas? 

P2: Se eu for pensar nessa dimensão do olhar não. Eu acho que essa ponte com o teórico 

quem fez foi muito eu. Eu sempre fui muito sozinha, e assim, com as pessoas, as parceiras 

mais próximas, de trabalho e tal. Mas se eu for pensar nessa discussão mais ampla, mais 

teórica, certamente teve uma contribuição que me ajudou. Mas para o olhar não. O olhar é 

alguma coisa que você precisa exercitar. E eu acho que assim, os cursos geralmente eles 

não trazem isso. Cada professor chega e coloca. E aquela... mesmo até no curso de 

pedagogia que eu dei aula, se falava tanto em construtivismo, em interacionismo, mas cada 

professor ia lá, cada um na sua, dar sua disciplina e nem sabe o quê que o aluno está 

pensando sobre, nem sabe qual é a experiência profissional desse aluno. Essa preocupação 

em acompanhar o aluno, onde ele está, o que ele está pensando, eu acho que isso ainda está 

muito distante das práticas das universidades. Eu vejo isso como muito distante. Mas para 

mim, como eu tinha a prática, tinha os parceirinhos para poder trocar, então eu conseguia 

fazer essas pontes mais efetividade. Embora eu tenha muita dúvida, eu tenho muita dúvida. 

Cada criança que eu observo eu assim, se ampliam as minhas dúvidas. Não tenho nada que 

eu possa dizer: “não, eu sei”, eu não sei, não sei, não sei mesmo. Eu estou aprendendo o 

tempo todo, estou aprendendoa cada observação. Mas eu acho que é isso. As escolas 

precisariam, as faculdades, as universidades, precisariam estar se preocupando em saber 

onde esse aluno está e precisam ajudar a pensar esse aluno na relação com esses sujeitos 

reais, esses sujeitos que a gente está lá no dia a dia, olhando para eles. 

V: Mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar nesse... 

P2: Eu acho que eu já falei demais. (risos) Eu acho que eu vou te dar trabalho com essa 
entrevista. 

V: Mais nada? 

(risos e conversas simultâneas) 
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P2: Eu tinha até aqui algumas... aí eu não sei se faz sentido pra você levar, intervenções, 
observações... 

V: Você quer falar sobre? Tudo bem. 

P2:Deixa eu só dar uma olhadinha aqui se faz algum tipo de sentido _________. 

… 

P2: Eu acho que até assim, é abrir uma situação que ela é bastante, é uma situação 

complicada para uma mãe aqui. Bom, eu vou deixar para lá essa parte. É que eu tinha um 

exemplo aqui de situação. Tinha vários, eu tenho vários exemplos. … Acho que eu vou te 
dar mais trabalho né porque... 

V: Não, não tem problema. 

P2: __________. 

V: Da transcrição? Faz parte né.(risos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Entrevista com P3 
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   Local: realizada no consultório da entrevistadora, pois P3 estava em férias. 

Tempo :68’  

 

Valéria: E então eu te farei algumas perguntas em relação ao seu trabalho com o que me 

interessa, o meu foco é o trabalho do psicólogo com pessoas com Transtorno Global do 

Desenvolvimento na relação com a escola. Então precisa ter uma experiência de algum 

tempo para poder fazer parte desse estudo, que pelo que você me disse você tem, não só 
onde você trabalha atualmente, mas como também onde você trabalhava antes... 

P3: É mais antes... 

Valéria: Vamos lá,nome inteiro e idade. 

P3: ####, eu tenho cinquenta e dois anos. 

Valéria: Ok. Vamos contar um pouquinho do seu contexto de trabalho. Então, eu gostaria 

que você descrevesse o seu contexto de trabalho, local, equipe, se é público ou privado, se é 

um trabalho autônomo, quando você iniciou o seu trabalho com pessoas com Transtorno 
Global do Desenvolvimento. 

P3: Eu sempre trabalhei em serviço público, desde que eu me formei, já tem para lá de 

vinte anos, então esse trabalho com educação inclusiva nós iniciamos em uma equipe 

multiprofissional de apoio agora à Diversidade, porque antes eram portadores de 

necessidades especiais e agora até aboliu a palavra portadores, mas na época que foi lá para 

1997, 1998 quando iniciou, eu estava em ###### ( estado), em ####### ( cidade), e lá que 

iniciou esse trabalho com Educação Inclusiva, nós fomos a primeira equipe do estado de 

######## a trabalhar com a Educação Inclusiva. Nessa época era uma equipe 

multiprofissional formada por psicólogos, fonoaudiólogos, professor de apoio, professor de 

recursos, de libras, intérprete e tal, mas no início não foi assim tão fácil, foi toda uma 

caminhada até chegar em 2000, 2001 por aí, que já estava mais ou menos estruturado. Esse 

trabalho com Transtorno do Desenvolvimento Global, nós começamos lá, nós fizemos um 

projeto chamado Projeto R###### que era só para autistas, e nesse projeto eu fiquei três 

anos, era dentro de uma escola, não era uma entidade, ele foi realizado dentro de uma 

escola regular que funcionava com tudo, tinha salinhas, tinha escola regular sim e tinha o 

Projeto Refazer, tudo supervisionado pela Superintendência de ######## e tal. Foi um 
trabalho bastante gratificante para mim, eu aprendi muita coisa... 

Valéria: Como era o trabalho do psicólogo nesse momento? 

P3: Eu ia falar isso agora. Nós não trabalhávamos com os alunos, nós nunca trabalhamos 

com os alunos, somente com os professores. Então nós trabalhávamos como o professor 

deveria lidar com essa criança, então nós não íamos à escola para fazer avaliação de 

criança, isso era a parte clínica que tomava conta na área da saúde, a nossa parte era 

trabalhar com o professor orientando como ele deveria trabalhar com aquela síndrome ou 

com aquele problema, com aquela patologia. Depois foram entrando outras com a 

Diversidade, Hiperatividade, até violência, bullying no final, quando eu estava saindo já 

estavam trabalhando isso, mas inicialmente era somente com o professor, essa era a regra 

lá. Nós fazíamos palestras, seminários, orientávamos todos os professores da escola. Por 

exemplo, vinha um ofício da Secretaria da Educação: “Tal escola está com um aluno assim, 
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assim, assim... e o professor não está sabendo lidar...”. Nós tínhamos uma estratégia: ou 

trabalhávamos aquela classe no começo, ou então, depois fazíamos uma palestra para a 

escola toda e trabalhava com a escola inteira, porque não adianta nada ter um aluno com 

deficiência se desde o porteiro não sabem o que é a deficiência. Todo mundo tem que estar 

engajado, então nós trabalhávamos desde o porteiro, até... de como lidar com aquele aluno 

e tal. Agora, isso daí a parte que nós orientávamos na escola, é claro que entrava um 

pouquinho de clínica, mas é mais pedagógico, trabalhar com essa criança, enfim, tinham 

estratégias. Havia uma pedagoga que trabalhava conosco nessa área porque ela entendia 

então ela colaborava mais, então não era clínica. O professor tinha aquela ânsia de nós 

chegarmos e resolver o problema da criança e quando nós víamos que era clínico tínhamos 

que encaminhar para a área da saúde que é em outro departamento, e às vezes não tinha 

local e tinha que se mobilizar para fazer alguma coisa e a Prefeitura e o Estado estavam 

tentando fazer isso porque estava tendo muita demanda porque as crianças aparecem, elas 

estão aí, começou a aparecer muita demanda na saúde e tinha que rebolar para atender essas 

crianças. Tem casos que não tem como, você tem que atender na escola, o professor não 

tem habilidade para isso, não estudou. 

Valéria: As suas atividades como psicóloga eram fazer essas palestras para os 
professores... 

P3: Orientação aos professores, orientação aos pais, nós trabalhávamos com a família. 

Valéria: Que tipo de trabalho você desenvolvia com a família? 

P3: Geralmente era uma vez a cada quinze dias ou dependendo da disponibilidade daqueles 

pais porque a maioria trabalhava. O professor tem um tanto de horas para fazer, então 

naquele dia parece que era... Não lembro agora o nome direitinho... Aqui também tem... 

Umas horas extras que tem que fazer porque ele não dá conta de fazer tudo, então são umas 
horas... 

Valéria: Aulas de reforço? 

P3: Não. Aos sábados para ele completar aquela carga. 

Valéria: HTPC... ? 

P3: Isso, essas coisas, a parte pedagógica (risos), então nós aproveitávamos esses horários 

para fazer para eles e para os pais, por exemplo, uma semana para os pais e uma semana 
para os professores. 

Valéria: Em grupo? 

P3: Em grupo, por exemplo, o que é autismo, o que é deficiência intelectual, como lidar, 

porque às vezes o pai não sabe, não tinha orientação, nós fazíamos visita domiciliar, nosso 

trabalho era assim dentro da comunidade escolar. 

Valéria: Como eram essas visitas domiciliares? Qual era o objetivo disso? 

P3: Por exemplo, tinha criança que não vinha para escola... “Fulaninho não está vindo, 

Joãozinho tem tantas faltas...” então eles mandavam o ofício e nós íamos um psicólogo e 

uma assistente social. Na equipe tinha assistente social, então nós íamos psicólogo e 

assistente social saber o que estava acontecendo. De repente nós chegávamos lá e 

encontrávamos cada situação, a mãe deixava em casa e ia trabalhar, a criança estava 
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trancada, coisas que não são tão diferentes daqui de São Paulo, mas tinha muito isso. Ou 

então...“Fulaninho está dormindo demais na sala... Tem problema de déficit de atenção, ele 

fica aéreo...”, isso é um exemplo. O que está acontecendo? Então nós chegávamos lá e... 

“Você não tem nada, está com fome...” entendeu? 

Valéria: Entendi. 

P3: Então nós íamos lá e a assistente social entrava com essa parte. Muitas vezes eu fui 

com a minha colega lá e nós vimos crianças que realmente iam para escola sem comer 

nada... aí já é a parte social mesmo. Claro que vai causar uma deficiência e uma dificuldade 

de aprendizagem naquela criança, dorme o dia inteiro, está com fome, então a assistente 

social fazia o encaminhamento para essas coisas de Bolsa Família, com todos esses 

negócios ela mexia. Eu e os outros psicólogos íamos mais para o suporte psicológico 

mesmo que muitas vezes precisava, os pais com problema de alcoolismo, essas coisas. 

Valéria: Entendi. Quando você fala em fazer clínica médica, como era isso? Às vezes havia 
necessidade de atendimento clínico na escola com pessoas com transtorno? Como era isso? 

P3: Isso era mais para a Diversidade, por exemplo, a criança que usa droga porque queira 

ou não queira acabou abrangendo. O problema do Especial não ficou problema, aliás, não 

era problema nenhum e nunca foi problema em minha opinião. Nós chegávamos à Escola 

Especial e era mais Diversidade mesmo então vinham aquelas listas enormes. Nós fazíamos 

orientação para os meninos, para os adolescentes, fazíamos trabalho de grupo também, 

essas coisas, para não usar droga, usar camisinha, isso tudo em palestras. Pediam muito 

palestras sobre sexualidade, doze, treze, quatorze anos Agora, para o deficiente mesmo nós 

fazíamos também dinâmica de grupo com eles, mas aí era mais para socializar, por 

exemplo, entrou um menino novo deficiente visual, então como os colegas iriam recebê-lo? 

Então, às vezes o professor pedia para nós irmos lá fazer um trabalho de dinâmica, explicar 

o que são as diferenças, e nós fazíamos cada trabalho bacana. Tinha um deficiente visual 

com um surdo, nós tentávamos integrar, porque era tudo junto, com os normais, fazíamos 

dinâmicas, explicávamos o que eram as diferenças... o início da Inclusão mesmo, as 
diferenças. 

Valéria: E atualmente você ainda desenvolve algum trabalho com crianças com Transtorno 

Global do Desenvolvimento? 

P3: Não, onde eu estou trabalhando não, porque eu faço avaliação das crianças, eu avalio a 

criança que a escola manda no ofício: “Fulano tem isso, isso e isso.”. Então eu faço 

avaliação, avaliação mesmo, aplica teste e tal para ver qual tipo de problema que aquela 

criança tem. Normalmente tem muitos deficientes intelectuais, psiquiátricos tem bastante, 

ultimamente tem aparecido, mas mesmo onde eu estava também estavam aparecendo 

muitos transtornos psiquiátricos, depressão, fobia, esses casos graves, psicoses em escolas, 

lá tinha e aqui também está tendo bastante encaminhamento. 

Valéria: E aí vocês aplicam Teste de Q.I.? 

P3: Teste de Q.I, para crianças pequenas o... E para maiores o Wisc. 

Valéria: Só o Teste de Q.I.? 

P3 :HTP também às vezes, um desenho e tal positivo, entrevista, faz anamnese com a mãe, 

com o pai e não tem contato nenhum com o professor, totalmente ao contrário do que eu 
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fazia. Porque naquele ambiente escolar, muitas vezes a criança... hoje, eu estou falando 

hoje... traz a queixa da criança, mas a criança não vive só na família, ela vive na escola, e 

outra... ela faz parte de todo um organismo. Então, por exemplo, não adianta eu aplicar um 

Wisc que... eu estou falando contra o meu trabalho, mas não é, é uma crítica...  

Valéria: Pode falar, fica a vontade... 

P3: Não adianta eu aplicar um teste na criança, um Wisc, o que vai me trazer? Eu tenho que 

ver ele todo em um contexto, de repente não é nem ele o problema, é o professor. Quantas 

vezes onde eu trabalhava lá em ######(estado), a criança não tinha problema, era o 

professor que tinha pela questão da metodologia que ele utilizava, por isso que nós 

trabalhávamos com o professor as estratégias que ele tinha que ter com crianças deficientes, 

muitas vezes tinha professor que não sabia porque eles não aprenderam nem na faculdade, 

como eles iam saber... Então não sabia lidar, deixava a criança em um canto e não é por aí, 

então nós fazíamos as observações. Isso lá, então, por exemplo, a criança tinha problema 

sim, mas não porque ela tinha o Q.I. Baixo, mas porque ela não estava sendo estimulado de 

acordo com o que tem que ser. 

Valéria: Entendi. Quais as principais abordagens que você utilizava e ainda utiliza no seu 
trabalho? 

P3: Atualmente? 

Valéria: Atualmente e anterior. 

P3: Atualmente pedem para nós trabalharmos mais a questão humanista, abordagem 

humanista... não tem assim uma... você tem que seguir, aplicar os testes, dar o veredito lá, 

fazer o relatório e encaminhar não sei para quem, para a saúde... e aí vai tomar conta, mas é 

como eu falei fica um buraco enorme porque às vezes você vê que a criança não tem nada, 

é essa abordagem que eles trabalham. Lá, era Vygotsky, trabalhávamos muito com Piaget 

também, muito Sócio-interacionismo, nós tínhamos muitas palestras, nós tivemos muitos 
cursos de inclusão com o professor ...não sei se você conhece... 

Valéria: ...? 

P3: Ele que iniciou essa questão da inclusão, foi ele quem foi lá, nós ficamos praticamente 

um ano só com o curso, então eram com essas abordagens que nós trabalhávamos. Autismo 

também nós trabalhávamos com o Método Teacch, vários profissionais foram dar palestras 

lá para nós, tinha professor até que criava seus métodos, porque autistasvocê sabe, nos 
surpreendem o tempo todo. 

Valéria: Quais são as condições que você acha que seriam adequadas para potencializar, 

melhorar, seu trabalho como psicóloga atendendo pessoas com transtorno principalmente, e 
se elas estão presentes no seu trabalho ou não? 

P3: Atualmente não está presente, existe um buraco como eu falei. Eu acho que tem que 

trabalhar o professor, os pais, mas trabalhar mesmo, e o aluno, porque é todo um contexto. 

Seria mais um trabalho mesmo comunitário eu acho, eu não sei de que forma poderia ser 
viabilizado isso onde eu estou, mas essa é a minha visão. 

Valéria: E onde você estava isso era feito? 
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P3: Era feito com algumas dificuldades, mas pelo menos lá a disponibilidade de... vamos 

mexer, a Prefeitura e todo mundo, era maior porque eles eram mais envolvidos, mais 
engajados, mas faltava muita coisa. 

Valéria: O que, por exemplo? 

P3: Políticas, por exemplo, porque às vezes muitos políticos da Prefeitura não se dão com o 

Estado... 

P3: ...Políticas que às vezes não se engajam, questão de profissionais também. Vou fazer 

uma colocação com relação ao trabalho que eu fazia lá em #####(cidade) em 

######(estado), porque assim, nós ficávamos todos em um local só, na Secretaria do 

Estado da Educação, mas era assim, todos os profissionais de lá nos deslocávamos, iam nas 

escolas visitar e tal, só que eu acho que chegou um momento em que a coisa começou a 

pipocar de uma forma que nós não bastávamos. A equipe lá eram sete psicólogos, mais ou 

menos essa quantidade, seis fonos, duas assistentes sociais, um professor intérprete, duas 

pedagogas, então a coisa ficou de um tamanho que os profissionais não davam mais conta, 

então tinha que ou ficar, sei lá, um psicólogo em cada escola, até tinha um projeto para ter 

isso, ou... Porque a demanda era muito grande, então o que acontecia, a reclamação era 

assim: “Nós chamamos, mas não vem...” mas é porque nós íamos nas prioridades, nas 

escolas que eram mais longes, em periferias que o problema era maior, mas também toda 

escola tem problema. As diretoras reclamavam nas reuniões: “Nós mandamos ofício, e até 

hoje não foi” é porque eram poucos profissionais e a demanda era muito grande, não é que 

nós deixávamos de lado, nada disso. Então em minha opinião o que você perguntou, seria 

ter mais profissionais, ter mais políticas nesse sentido... 

Valéria: Isso é o que você mudaria?  

P3: Com certeza, precisa de muito psicólogo eu acho (risos), de todos os profissionais, mas 

psicólogos, nós chegamos lá e é como uma nave que baixou assim. Tinham todos os 

profissionais, mas chegou o psicólogo e vai resolver tudo, é uma nave espacial que chegou 

com eles, porque eles não sabiam o que era aquilo, em periferia, imagina, era uma 
maravilha, sugavam-nos até o ultimo. 

Valéria: Qual é a expectativa que eles tinham do trabalho do psicólogo? 

P3: Eles tinham de que nós íamos ajudar, que aquela criança ia melhorar, que eles teriam 

bastante orientação. Aqueles professores eram muitos simples, tinha gente até de escola 

rural, eles nunca tinham nem falado com um psicólogo, para eles era... Já era diferente na 

cidade, porque na cidade já era mais fácil para eles, mas no interiorzão assim na rural, nós 

íamos e ficávamos. Eu adorava fazer essas coisas. Nós sentíamos que eles precisam mesmo 

sabe, porque não ia nada lá, não ia ninguém lá, eles ficavam lá abandonados. 

Valéria: E no trabalho atual o que você mudaria? 

P3: Nossa, eu mudaria muita coisa. Primeiro essa questão de avaliação, porque eu acho que 

fica avaliando, avaliando, avaliando, e vai tudo para o museu, para a caixa, ninguém 

resolve nada, e aquela criança cresce e vai para o outro professor, vai para um outro ano, 

com o mesmo problema, agrava. O pai continua bebendo, nós não conhecemos o pai 

direito, não conhecemos o professor que atende aquela criança, então eu já mudaria tudo 

isso, tentaria pelo menos e visitar as escolas, conversar com o professor, eu acho que nós 

temos que conversar e saber, porque ele manda via ofício, manda um relatório, mas você 
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não está vendo a cara do professor, aí responde “x” e a criança é isso, aquilo, aquilo e 

aquilo, ela tem dificuldade disso, disso e disso, só coisa que tem dificuldade, não tem nada 

de qualidade na criança, não coloca nada que ela é boa disso ou daquilo, então fica 

esquisito, eu mudaria essa estratégia. Eu também procuraria, como eu já pedi lá, endereços 

de outros locais para nós nos situarmos e estar intercambiando com outros órgãos, por 

exemplo, lá tinha o Sentinela que é de estupro, aqui deve ser a Delegacia da Mulher, não 

sei... 

Valéria: Você estava falando das possíveis mudanças... 

P3: Então o que eu acho que falta lá que eu sinto assim, porque eu já senti essa diferença de 

onde eu estava que não era assim, nós tínhamos contato com tudo, íamos em todas as 

palestras, encaminhamento nós tínhamos liberdade de encaminhar para onde nós 

quiséssemos porque nós tínhamos contato, ligava, pegava o telefone, conversava, tínhamos 

aqueles seminários grandes da Prefeitura e do Estado. Aqui onde eu estou não existe isso, 

então parece que você está isolada do mundo e não pode acontecer isso, você tem que saber 

quais os órgãos que funcionam na cidade, por exemplo, Secretaria da Assistente Social, da 

Justiça, da Cidadania porque você precisa encaminhar as pessoas, você não pode ficar... 

Outra coisa que nós fazíamos muito eram cursos, muito, muito, muito, cada vez se reciclar 

mais porque as coisas mudam o tempo todo e aqui não tem isso, você precisa pedir e olhe lá 
se vai ser aprovado. 

Valéria: Você trabalha com outros profissionais atualmente? Lá você disse que trabalhava 
com pedagogo, assistente social, aqui também? 

P3: Sempre trabalhei em equipe multiprofissional. Aqui é mais na hora de fazer os 

relatórios inter, nós sentamos para conversar e tal, mas como é tudo muito rápido e a 

demanda é muito grande, nós discutimos meio que depois que termina a avaliação já vai 

conversando, não é aquela coisa... Outra coisa que eu acho que deveria mudar é que deveria 

ter um grupo de estudo para nós trabalharmos alguns casos mais graves, grupo de estudo de 

caso mesmo, mas também é muita demanda e até hoje... Nós tínhamos lá, eu esqueci de 

falar, uma vez por semana nós tínhamos reunião e fazíamos o estudo de caso com a 

coordenadora, das dificuldades que nós tivemos, para ter um feedback também, chamava o 

pessoal de #####(cidade) e eles vinham para dar um suporte: “Está acontecendo isso, o que 

nós faremos? Caminhamos até aqui... daqui para lá, como nós faremos?” chamavam eles 

para a responsabilidade, lá tinha isso, agora aqui não tem. Seria uma supervisão. 

Valéria: Quais são as expectativas que você tem ou tinha, dos outros profissionais que 
trabalhavam com você, ou que trabalham? 

P3: Lá sem problemas, só em relacionamento interpessoal porque isso em todo lugar tem, 

porque não é com todo mundo que você tem afinidade, mas no trabalho em si todo mundo 

se unia, vamos batalhar, vamos ver, vamos conseguir, está errado isso, vamos até o 

Governador se for o caso (risos). Agora aqui eu acho que alguns tem o mesmo olhar que eu 

tenho, que precisa mudar muita coisa. Acho que os profissionais não estão podendo dar 

tudo aquilo que eles tem de si, então fica punido, amarrado sendo que tem muita gente boa, 
gente que você vê que tem muita vivência, muita experiência, mas está perdido ali. 

Valéria: E o que você espera do trabalho deles, das outras pessoas da equipe? 
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P3: Espero uma mudança... tem pouco tempo também que eu estou lá, tem um ano nesse, 
pelo menos tem algumas mudanças que precisam ser radicais porque se continuar...  

Valéria: E o que eles esperam do trabalho do psicólogo, tanto no seu trabalho atual como 
no anterior? 

P3: Olha...o psicólogo lá onde eu estou ele faz tudo, ele é tudo, tem que fazer relatório, ele 

praticamente é quem puxa o carro do boi ali, esse é o trabalho do psicólogoe essa é a visão 

que todos nós temos, todos os psicólogos lá tem, e os outros profissionais também, tem 

muito profissional que nos fala: “ Nossa, como o psicólogo rala...” porque carrega tudo nas 

costas. 

Valéria: Tudo o quê? 

P3: A questão do relatório, a questão dos testes mais bravos mesmo, aquela coisa do Wisc 

que eles acham que tem que fazer e leva muito tempo, porque não é aplicar o Wisc e sair já 

dando o resultado, tem muita coisa que você tem que fazer ali e a cobrança é muito grande 

porque está faltando, terminou e não sei o que... Ao mesmo tempo em que eles valorizam, 

eles também jogam muita coisa para nós fazermos. Na equipe interdisciplinar nós temos 

que fazer, por tudo no CD, temos que fazer praticamente tudo, montar, é porque os colegas 

ficam com um pouquinho de dó e ajudam, mas se fosse deixar é o psicólogo que monta 
tudo, que faz tudo, entendeu como é que é? 

Valéria: E no outro trabalho? 

P3: No outro trabalho não, eram bem definidas as funções, cada um tem em um respeito, 
um limite das coisas... 

Valéria: E a função do psicólogo era? 

P3: Lá era isso de estar orientando mesmo, era bem orientação, assessoria, nós dávamos 

muita consultoria, essas coisas. 

Valéria: Isso eu acho até que você já me respondeu, mas de qualquer forma... Você tem 

alguma atividade diretamente relacionada com a escola de origem com as pessoas com 

TGD que você atende. Você disse que no passado, no outro lugar em que você trabalhava, a 

atividade que você tinha nessas escolas eram palestras, você ia dar palestras nas escolas? 

P3: Dava palestras nas escolas e orientação aos professores, principalmente esses casos 

com Transtornos Globais também, estratégias de como trabalhar com essa criança, que tem 

que ter toda uma rotina, sabe. Tinha professor que não sabia planejar essa área, então nós 

sentávamos com ele, fazia o planejamento mesmo junto com a psicopedagoga, rotina de 
trabalho, todas essas minúcias que precisa ter que os professores não tinha noção. 

Valéria: E atualmente, nenhuma relação? 

P3: Atualmente não. 

Valéria: Qual é a características da população atendida, faixa etária, sexo, classe social, 
escolarização? 

P3: Lá onde eu trabalhava em ####( estado), era classe bem pobre mesmo como eu te falei, 

abrangia até a questão rural, classe média baixa, bem baixa. Com ressalvas em alguns 

casos, mas que já eram em relação à...  que tinha classe média, média, porque a escola era 

regular então a maioria do pessoal era classe média, média mesmo e lá onde eu estava 
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quem tinha dinheiro era escola particular, embora que nós também fomos chamados para 
escola particular. Algumas vezes nós íamos à escola particular. 

Valéria: E atualmente? 

P3: Atualmente a classe é média baixa, bem baixa. 

Valéria: Sexo? 

P3: Masculino e feminino. Nós estamos tendo muito casais homossexuais em crianças...  

Valéria: Faixa etária? 

P3: Idade que você fala é dos pais? 

Valéria: Das pessoas que você atende, da população toda que você atende? 

P3: Criança até velho. 

Valéria: Qualquer idade? 

P3: Qualquer idade porque vai pais, e nós fazemos anamnese, criança pequena até quatorze 
anos. 

Valéria: Como eles chegam até você? 

P3: Através do ofício que a escola manda e a coordenadora passa para a equipe, e a equipe 

atende. 

Valéria: Como? 

P3: Avaliação da psicóloga, avaliação da fonoaudióloga, e avaliação da fisioterapeutase for 
o caso atualmente. 

Valéria: Mas, marca um horário para fazer essa avaliação? 

P3: Marca um horário, geralmente é sexta, sábado e domingo. 

Valéria: A pessoa vai lá? 

P3: Isso. 

Valéria: Qual é a expectativa em relação a esse atendimento?  

P3: O psicólogo faz um trabalho de circo, malabarista, porque ele tem que fazer anamnese 

dos pais. Eu particularmente gosto muito de fazer anamnese, aliás preciso fazer a anamnese 

para eu entender um pouco da questão. Não adianta o outro fazer e me passar depois, 

porque lá funciona assim às vezes, quando tem muita gente fulano faz, e a briga nossa dos 

psicólogos é para nós sempre fazermos a anamnese, independentemente. Só que aí o 

psicopedagogo quer fazer, a fono quer fazer, mas pelo projeto lá é sempre o psicólogo. Se 

você pega uma criança que você tem que aplicar o Wisc, porque lá o Wisc tem que ser 

aplicado em uma hora e vinte minutos no máximo, sua anamnese tem que ser rápida. Na 

questão do que eu mudaria seria tirar essas avaliações todas e colocar outro tipo, por isso 

que eu falo que temos que fazer malabarismo ali, às vezes vem na sua cabeça e você já vai 

perguntando o que precisa rápido porque se você for fazer aquela anamnese você já não 

aplica o teste com a criança também.  
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Valéria: Quais são as contribuições do psicólogo para o atendimento da pessoa com TGD? 
Que contribuições você acha que tem dado? 

P3: Durante o trabalho que eu fiz para os pais foi muito importante e para mim gratificante 

até. Você tem que entender aquilo ali, você tem que entender porque o pai não sabe qual é o 

tipo de doença, como ele vai trabalhar, tem que entender, essa parte para mim foi muito 

importante. E para os professores também, muitos professores no começo ficavam meio 

assim e tal, e depois eles agradeciam muito porque era uma coisinha tão simples, até para 

escovar os dentes, levar no banheiro, coisas da rotina e tal. “Nossa, você precisa ver como 

melhorou” eles nos diziam. Acho que essa parte para mim foi muito bom, eu gostava muito 
desse trabalho, adorava. 

Valéria: E as pessoas gostavam também do trabalho que você fazia? 

P3: Gostavam, era muito bom. 

Valéria: E atualmente quais são as contribuições que você acha que o psicólogo traz com 

esse atendimento que você faz? 

P3: Vai de cada psicólogo ali, porque vai depender muito da sua sensibilidade, de como 

você está no momento, qual a situação porque você pode dar orientação em “off” 

tranquilamente. Se você vê você não vai deixar passar batido um pai que vem aqui, eu 

mesma já fiz isso “Procura tal, vai em tal lugar...” não vou deixar “Espera lá o resultado na 

escola que vai o relatório, espera lá...” não vou fazer isso, fazer o pai ficar esperando, alias 

eu sou mãe. A orientação é essa, o relatório vai para a escola com o resultado, mas aquele 

pai está angustiado, ansioso, não sabe o que fazer com aquela criança porque às vezes 

demora dois, três, quatro, cinco meses, um ano, dois para chegar na escola. Tem 

professores que dizem que não chega o resultado e eu sabendo disso, você acha que eu vou 

falar isso para o pai? Não, o que eu puder falar, encaminhar, procura tal... eu faço isso e sei 

que outros psicólogos também fazem, não vou deixar esperando, então acho vai depender 
de cada psicólogo, da vivência de cada um. 

Valéria: Agora eu queria falar um pouco da sua formação. Quando você iniciou suas 

atividades como psicóloga e quais foram? 

P3: Eu iniciei minhas atividades como psicóloga... bom, a partir do momento que eu 

descobri que queria ser psicóloga eu era pequena, já trabalhava como voluntária, já ias nos 

lugares e tal. Quando eu comecei, eu estava na faculdade e já comecei no primeiro ano de 

faculdade a fazer estágio na Febem, porque eu também trabalho na área social. Aí eu fui 

para o ..., fui lá bati na porta, eu estava no primeiro ano, fui fazer terapia também, tudo eu 

queria fazer para melhorar, eu fui lá e bati na porta: “Olha, vem aqui quando você quiser, 

umas duas vezes por semana”. Eu estava no primeiro ano, comecei e tal, depois a 

Supervisão de lá pediu para eu ter um acompanhamento, eu fui na faculdade falei com a 
professora e aí foi indo, começou assim. 

Valéria: E depois de formada, qual foi sua primeira atividade como psicóloga? 

P3: Depois de formada eu trabalhei dentro da área social mesmo. Depois eu fui trabalhar 

com orientação de medicina preventiva na FUNDAP, não sei se hoje ainda tem a FUNDAP 

que nós vamos e damos o nome e a faculdade chama. Eu fui trabalhar como orientadora de 

medicina preventiva na São Camilo, fiquei um tempão lá, fazia trabalho de conversar com o 

pessoal lá na recepção dando orientação para diabéticos, tudo na medicina preventiva, para 
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gestantes eu dava orientação, era muito legal. Depois eu fui chamada novamente, mas aí já 

para trabalhar mesmo na Febem. Trabalhei muito tempo na Febem, fiquei um tempão lá... 
comecei lá. 

Valéria: Onde você fez o curso de psicologia e há quanto tempo você é formada? 

P3: Lá em ############### (instituição), mas como meu marido tinha prestado 

engenharia e arquitetura lá em#### ( cidade)ia estudar lá, eu me transferi para #######. Fiz 

cinco anos de faculdade, licenciatura, eu posso dar aula, fiz Organizacional lá na época 
tinha, hoje eu não sei se tem mais, Organizacional, Clínica e Educacional. 

Valéria: Você fez alguma pós-graduação? 

P3: Fiz pós-graduação em Psicogênese da Língua Escrita, lá em #####( Estado). 

Valéria: Mais alguma outra graduação? 

P3: Eu comecei a fazer psicodrama, eu adoro psicodrama, eu trabalho só com psicodrama, 

mas na época que eu saí, que eu fui para #####(estado) eu estava no segundo ano, eu até 

pretendo terminar, eu estava no segundo ano e tive que interromper, e pretendo voltar e 
terminar minha especialização. 

Valéria: Quando você se formou? Em que ano? 

P3: Em 1990. 

Valéria: Você acha que esses cursos que você fez contribuíram para sua atuação como 

psicóloga no atendimento de pessoas com TGD? 

P3: O que eu fiz em #####( estado), nossa, praticamente tudo o que eu aprendi foi com 
esses cursos que eu fiz. 

Valéria: E a faculdade te deu subsídios de formação para trabalhar com pessoas com 
Transtorno? 

P3: Não, nenhum, eu tive que buscar fora, aliás, eu comecei a trabalhar com educação 

inclusiva, transtornos e tal quando eu passei no concurso do Estado de #####. Eu tive a 

sorte de ter participado da primeira equipe que montou o trabalho lá, então eles investiram 

muito na nossa capacitação na época, nós fizemos muitos cursos como eu te falei, nós só 

estudávamos direto. Era uma coisa nova, nós não tivemos isso na faculdade, eu não tive 

isso, educacional eu lembro que nós íamos à escola, fazia estágio, mas não tinha essa 
coisa... ir à APAE, mas não era essa assim. 

Valéria: Durante a graduação você acha que tiveram disciplinas que contribuem para o seu 

trabalho hoje em dia com pessoas com transtorno? Ou seja, quais foram as disciplinas que 

você teve, que foram cursadas, que você acha que são fundamentais para sua atuação junto 
a pessoas com Transtorno Global do Desenvolvimento e junto a escola? 

P3: São várias matérias, eu acho que você pega um pouquinho daqui, um pouquinho dali. 

Eu tive Psicologia Comunitária, era apaixonada por aquilo. Eu coloco o Transtorno Global 

do Desenvolvimento dentro desse contexto porque na época eu lembro que as crianças 

ficavam tudo escondidas em casa, os pais não mostravam, porque já faz mais de vinte anos. 

Hoje não, você vê, eles saem, é muito importante esse trabalho na comunidade. O que eu 

aprendi na faculdade me deu subsídio porque eu tive um professor maravilhoso, que era 

muito dez, e ele falava isso, que nós temos que ir às bases trabalhar. Então isso me ajudou 
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muito, de eu ir a campo, eu adoro fazer as coisas, ir lá entendeu porque é lá que está o 

problema escondidinho. Então para fazer essa relação com os transtornos você vai achar 

muitos problemas dentro de casa nas comunidades, então foi bom. Agora, teve outras 

matérias como Fisiologia, Psicopatologia, eu tive professores muito bons de Psicopatologia 

A, B, teve TAP, porque lá a base era a Psicanálise, embora nós não aplicássemos muito, 
mas enfim (risos), eu tive professores muito bacanas, que explicavam. 

Valéria: TAP são testes? 

P3: Testes. 

Valéria: Ok. 

P3: Mas não tinha nada de inclusão, nem sonhava. 

Valéria: Naquela época não tinha mesmo. 

P3: Para você ter uma idéia eu estudava com os livros, não tinha nem Internet, nem nada. 

Você já pegou? 

Valéria: Não, eu sou formada há vinte e poucos anos. 

P3: Era barra, tinha que estudar para caramba mesmo. 

Valéria: Quais são os requisitos que você acha que são necessários um psicólogo ter, para 
trabalhar com pessoas com Transtorno Global do Desenvolvimento? 

P3: Ele tem que gostar primeiramente, tem que ter sensibilidade, tem que entender essa 

questão do ser humano mesmo, não tem como. A pessoa que trabalha com deficiência, seja 

ela qual for, ela tem que ter sensibilidade para isso, ela tem que se colocar no papel do 

outro, o tempo todo tem que estar se colocando no papel do pai, do professor, daquela 

criança, de como é dificultoso. Então tem que gostar, não tem como, porque você acaba se 

envolvendo, tem que ter ética, saber falar as coisas direito para os pais, tem coisa que tem 

que ter aquele feeling para falar com os pais, eu penso isso, acho que é o principal...  e ter a 

bagagem necessária, tem que entender do assunto, não adianta você ficar: “Ah, por quê...” 

tem que estudar. Se você não sabe de uma doença, vai lá, estuda pesquisa, como aconteceu 

comigo uma vez. Eu fui ao médico e tal criança tem Síndrome de Noonan, que síndrome é 
essa? Fui lá pesquisei, eu acho que você tem que estar...( gesticula com as mãos) 

Valéria: ... Atento para isso... E a sua formação atendeu a esses requisitos? 

P3: Não, foi aquém, eu acho que da maioria fica aquém. A faculdade dá o embasamento, 

mas é afora que você vai se deparar com situações que você tem que estar buscando. 

Valéria: Você acha que as pessoas com Transtorno Global podem frequentar a escola? 

P3: Hoje, com a experiência que eu já tenho e tal, eu acho que elas podem frequentar a 

escola, mas elas têm que ter um suporte. Esse Projeto Refazer que era só com autismo, eles 

iam para escola, mas a abordagem era diferente. Não adianta você querer colocar dentro da 

escola junto com uma sala, se a criança não está... ela tem que ter outro esquema, outras 

estratégias para avaliação. Nós trabalhamos muito isso com adaptação curricular, nós 

trabalhávamos muito adaptar aquela criança porque não dá para ele ficar lá com os outros 

juntos ali e fazer a mesma coisa não, tem que ser diferenciado. Eu já tive essa experiência 

de crianças com Transtornos Globais ficarem em escola e é legal, porque ele fica junto no 
recreio, se socializa, mas ele tem a parte dele... 
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Valéria: A parte pedagógica é diferente? 

P3: A parte pedagógica é diferente. Agora, eu estive conversando com um rapaz que eu 

conheci que trabalha em uma ONG e ele é deficiente visual e tal, e ele vendo o meu filho, 

ele falou: “Olha, você precisa levar ele, porque nós vamos começar um trabalho novo, um 

projeto novo na Secretaria aqui de São Paulo de Deficientes, porque a inclusão não está 

funcionando. Nós vamos fazer o inverso, nós vamos falar do que eles sentem...” Eles estão 

querendo fazer um trabalho diferente agora, ouvir as crianças, o que elas querem. Eu fiquei 

até meio assim, opa, é coisa diferente, eu vou atrás (risos). Nós queremos ouvir tantos e 

tantos adolescentes para ver o que eles querem para eles, não é porque vem de cima para 

baixo que eles têm que aceitar. Eu achei até interessante, entrei em contato, mas ainda não 

retornei lá. Interessante também ver esse lado. O que eles querem, o que eles pensam disso, 

se está bom para eles, se eles querem ficar em uma sala? Eu não falo dos casos mais graves, 
mas sim daqueles que dá para você... 

Valéria: Explica para mim o que é Educação Inclusiva. 

P3: É tão amplo isso. Eu tenho assistido debates, recentemente eu até assisti um na TV 

virtual, daquela Mônica, aquela jornalista da Fiesp, não, Vunesp, uma faculdade virtual lá, 

eu não sei, eu peguei por acaso. Uma entrevista com professores, pedagogos, diretores de 

escola sobre educação inclusiva, cada um tem uma opinião. A minha opinião é assim, eu 

acho que crianças que tem patologias mais graves deveriam ficar tendo outro tratamento, 

não dá para você misturar, eu acho que, por exemplo, pode ficar um tempo na escola, mas 

ter a parte clínica muito mais reforçada, não é só jogar na escola e falar que está fazendo 

inclusão ou então ter o direito de matricular, eu acho que tem que pontuar algumas coisas 
aí, estar reformulando. 

Valéria: Como a parte clínica? 

P3: Por exemplo, tem muita mãe que acha que ele vai para a escola e chega lá vai ter todos 

esses atendimentos e não vai ter, tem que ficar mais definido.  Ela chega lá: “Vai ter isso, 

vai ter aquilo” “Não, não vai, a senhora vai ter que levar no período...” se estiver na APAE 

bem, se não estiver... tem criança que não está em lugar nenhum, então tem que procurar 

outro local, porque a escola não vai dar isso, nem tem como dar. Malemal o professor já dá 

a parte educacional, pedagógica, entendeu, ter mais suporte para isso, para essas crianças. 

Valéria: Mas educação inclusiva para você é o quê? (risos) 

P3: Eu acho que foi um avanço, eu acho que foi legal o início para mim, o olhar diferente, 

as diferenças. Eu acho que se você parar para pensar hoje em dia as crianças estão mais na 

rua, estão mais no shopping, estou falando em educação inclusiva social, acho que foi um 

avanço, todo mundo parou para olhar, para pensar, para ver. Agora a educação inclusiva 

acadêmica é aí que me pega, o bicho pega porque eu trabalhei muito tempo com isso e os 

professores todos eram unânimes em falar que não dá, não dá para colocar uma criança na 

mesma sala com todo mundo “Não, mas faz uma adaptação curricular, coloca um professor 

de recurso, coloca um professor de apoio” “Mas, não tem como”. Então ficava essa 

reclamação, o que nós temíamos é que eles voltassem a Escola Especial novamente, mas 

sabe que teve um momento na minha vida, na minha trajetória que eu fiquei pensando, será 

que não é melhor mesmo às vezes deixa-los entre eles ali aprendendo de acordo com o que 

eles podem o potencial deles e fazer outra parte, não colocar... porque a ideia do ... é essa, 
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deixar na escola, mesmo autista. Eu já fui a escolas fazer visita que tinha autista dentro da 
sala de aula, um autista, dois autistas dentro da sala de aula. 

Valéria: E o que você acha disso, desse caso do autista? 

P3: Então, na escola que eu fui fazer visita e que eu dei orientação era um problema porque 

se não tivesse um professor de apoio ou de recurso no momento ali com ele... porque essa 

criança precisa ir ao banheiro, ela precisa de uma série de coisas, tem o tempo dele. Os 

professores reclamavam, e nós tínhamos que dar orientação de como fazer, mas era um 

entre mil que conseguia ficar na sala porque eles têm a rotina, você sabe, com autismo tem 

que fazer um trabalho de rotina e tal, isso que tinha que entender. Eu acho que tinha de 

deixar ter o projeto deles... eu acho que não tem como por isso que eu falo da parte clínica 
porque tem que ter isso daí, é outro método, é outra forma. 

Valéria: Como você definiria Transtorno Global do Desenvolvimento? 

P3: É tanta coisa também. Ele vai ter dificuldade em várias... por exemplo, meu filho 

mesmo foi diagnosticado com Transtorno Global... TID. Eu questionava muito, mas como, 

aonde, o quê, é alguma coisa que falta em determinadas partes e tal, porque ele fala 

sozinho, porque ele não aprende direito, porque isso, porque aquilo, não tem uma definição. 

Ninguém conseguia diagnosticar, o próprio neurologista já falou para mim, quando eu fiz 

avaliação, que ele tinha uma deficiência intelectual, mas uma deficiência intelectual leve 

acompanhada de uma série de sintomas que vai acontecendo até ter o obsessivo de deixar 

as coisas... porque desde pequenininho ele queria deixar tudo arrumadinho, quietinho, eu 

achava que ele era organizado e não era. Então vão aparecendo várias, não dá para definir 

características, agora tem transtornos globais do desenvolvimento que já são mais graves. É 

difícil você diagnosticar, eu acho que é um diagnóstico diferenciado mesmo, até hoje 
falam: “Não sei o que ele tem”. Não é psiquiátrico, não é neurológico, é um pouco de tudo.  

Valéria: É a última pergunta que eu vou te fazer. Você acredita, na sua experiência 

profissional, na educação inclusiva ou especial, você acredita que há mais convergências ou 

divergências no modo como os psicólogos atuam nessa área? 

P3: Divergências. 

Valéria: Por quê? 

P3: Muitos questionamentos, tem situações que se pegam e não sabem como lidar. Muita 

gente atualmente é contra a questão da inclusão, até os próprios pais são contra a inclusão, 

eu já tive situações... porque às vezes eu me coloco no papel de mãe e eu vou a escola e 

fico quietinha ali ouvindo, e eles questionam: “Tem que acabar, tem que voltar a escola 

especial e deixar os nossos filhos lá! Antes era melhor, mesmo com a APAE da vida era 

melhor! Porque isso, porque aquilo, porque vão jogar meu filho lá”. Então os próprios pais 

são contra, tem muitos pais, estava tendo até um movimento a favor da volta da escola 

especial. Eu não sei se o MEC agora... porque eu não estou acompanhando muito, na época 

que eu estava lá acompanha direto, não sei como está essa situação, se está mudando 

alguma coisa,  não sei. Aqui em São Paulo eu fiquei fazendo esse CIEJA que a criança fica 

duas horas, o deficiente intelectual, quer dizer, lá não tinha isso, lá onde eu estava em 
#####( estado) não tinha esse CIEJA, era só o EJA. 

Valéria: Começou deve ter uns nove anos mais ou menos. Mas, entre os psicólogos você 

acha que há mais divergências no trabalho, na atuação? 
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P3: Acho. 

Valéria: Eles trabalham diferentes, é isso? 

P3: É, eu acho, há mais divergências. 

Valéria: Então está bom, mais alguma coisa? 

P3: Tem uma questão aí, na época em que eu comecei a trabalhar com inclusão, da questão 

do psicólogo educacional e o psicólogo clínico ali. Sempre teve esse problema lá onde eu 

estava, havia muita discussão nesse nível, de o que é o psicólogo educacional e o que é o 

psicólogo clínico? Acaba que você tem que fazer as duas coisas juntas, então tinha muita 
discussão e até hoje ainda tem, aqui também tem. 

Valéria: Como fazer as duas coisas? 

P3: O papel do psicólogo educacional, entendeu? 

Valéria: É muito divergente. 

P3: Porque na escola antigamente tinha o Orientador Educacional, não existe mais 

Orientador Educacional, é Orientador Pedagógico, mas ele não faz o papel. Ele conversa 

com o aluno ali, mas ele não faz o papel do psicólogo. E o psicólogo educacional faz o quê? 

Valéria: Eu que te pergunto (risos). 

P3: O psicólogo educacional acaba tendo que fazer esse papel, de conversar, de dialogar, 

de orientar. Queira ou não queira o psicólogo acaba entrando na linha clínica, queira ou não 

queira, pela sua abordagem, pelo que você aprendeu você acaba orientando alguma 

coisa,não dá para ficar só no pedagógico ali. E o psicólogo educacional teve que fazer 

pedagogia? Não, então acaba tendo que buscar alguma coisa assim como eu fui fazer pós-

graduação, porque você tem que entender um pouquinho de Pedagogia porque senão como 

você vai montar as estratégias, tem que ter um pouco dessa metodologia. 

Valéria: Então você acha que... pelo que eu estou entendendo do que você está dizendo... 

você acha que as divergências estão ligadas à conhecimentos que são divergentes? Por 

exemplo, o psicólogo tem um conhecimento clínico ou ele tem abordagens diferentes de 

acordo... 

P3: Olha, quando eu estava em #### ( estado) que nós começamos a inclusão, vários 

profissionais não queriam ir às escolas passar seu conhecimento para os professores, 

principalmente as fonoaudiólogas, psicólogo era um pouquinho mais light, mas os fonos na 

época onde eu estava, não queriam: “Eu estudei cinco anos, para que? Por que eu tenho que 

ir lá falar para o professor? Vou ensinar tudo para ele como tem que fazer?”. Nós dizíamos: 

“Não, não é isso, você não vai ensinar para um professor o que você fez em cinco anos, 

você só vai orientar, passar algumas bases. E outra, você vai falar de um hiperativo, você 

não vai explicar a doença, você vai explicar como lidar”. No começo tinha muita 

divergência aí. Eu quero crer que se mudasse aqui onde eu estou seria a mesma coisa, 

porque aqui como não tem nada nesse sentido ainda de trabalhar com o professor, com 

certeza teria essa coisa, mas não é isso, o pessoal tem que entender que não é por aí, é cada 
um na dentro da sua praia. Assim como professor me ensinou muita coisa que eu não sabia. 

Valéria: Entre os psicólogos você acha que é mais tranquilo? De psicólogo para psicólogo? 
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P3: Lá sim, mais ou menos, era bem mais light que as fonos.  Agora aqui eu já acho que é 

mais complicado porque cada um tem uma abordagem de trabalho. Se você tem a 

abordagem Psicanalítica é uma coisa, se você tem uma Psicodramatista é outra que já 

trabalha com o grupo. Se você tem uma sei lá... Comportamental, então cada um quer puxar 
sardinha para o seu lado. O educacional não tem uma abordagem assim... 

Valéria: Há mais alguma coisa que você gostaria de complementar? 

P3: É tanta coisa que eu vou lembrando que dá até saudade da época. 

Valéria: Lá o trabalho era melhor? 

P3: Ah, eu amava aquilo, tanto que eu tive uma expectativa tão grande, eu falei: “Nossa! 

Que dez, passei no concurso, vou dar continuidade...” mas eu cheguei e falei “Nossa, não 

tem nada a ver”. Por outro lado, eu estou aprendendo como não se devem fazer as coisas 
(risos). 

Valéria: Está bom P3, obrigada!  
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Entrevista com P4 

Local: Foi realizada no local e trabalho do entrevistado 

Tempo: 54’:35’’ 

Valéria: Vamos iniciar...Nome inteiro e Idade? 

P4:#########, quarenta e cinco. 

Valéria: Quarenta e cinco, ok. Primeiro nós vamos começar pela caracterização do seu 

trabalho. Então eu queria que você descrevesse o seu contexto de trabalho, local, equipe, 
qual é o público que você atende, enfim, da forma como você preferir iniciar. 

P4: Tem uma mudança nesse contexto de trabalho que eu acho que é importante. Eu estou 

na Prefeitura há dez anos, até o final de 2009 eu trabalhava junto à seção de Ensino 

Fundamental. A Secretaria está dividida em três seções: Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Educação Especial, então até 2009 eu trabalhava com Ensino Fundamental 

em uma equipe multidisciplinar, então eram as orientadoras pedagógicas com formação em 

Pedagogia, psicólogos, fonoaudiólogos, assistentes sociais e uma terapeuta ocupacional. De 

2009 para cá, todos os psicólogos, fonoaudiólogos, assistentes sociais e terapeutas 

ocupacionais passaram a constituir uma única equipe na Educação Especial, porque se 

entendeu na atual administração que esse grupo de profissionais se restringe ao atendimento 

da Educação Especial e não à Educação de uma forma geral, então hoje eu trabalho em uma 

seção de Educação Especial. 

Valéria: Mas antes era do ensino comum? 

P4: Do ensino comum, nós atendíamos as mesmas crianças, mas dentro de uma discussão 
da escola como um todo e não só das questões de Educação Especial. 

Valéria: Como assim as mesmas crianças? 

P4: Porque nós éramos chamados pelas escolas para discutir exatamente as crianças que 

apresentavam alguma dificuldade no processo de aprendizagem, na questão das relações 

com o grupo e também crianças com diagnósticos de TGD, de deficiência intelectual e 

outros quadros psiquiátricos. Então o público que nós a princípio trabalhávamos naquele 

momento, hoje é o mesmo. O que muda de estar em um lugar para o outro é que como nós 

estávamos em uma seção que cuidava do ensino regular nós conseguíamos fazer discussões 

na escola de questões que eram para além das crianças com dificuldades. Então qual é a 

organização que a escola precisa ter hoje para atender a esse outro público? E aí nós 

pensamos em rotina de sala de aula, número de alunos na sala que o professor está 

trabalhando, dependendo da criança é interessante que tenha um número menor de alunos, a 

própria questão de como ela organiza o currículo que eram questões que diziam respeito à 

escola, hoje essas questões são mais difíceis de ser discutidas porque o foco, a leitura feita 

pela rede é: se você é psicólogo e está na Educação Especial a sua discussão é sobre a 

criança com deficiência e muitas vezes a rotina da sala é essencial para uma inserção 

melhor dessa criança e nós temos uma dificuldade maior de fazer essa discussão de rotina. 

Valéria: Então você trabalha aqui nesse complexo. Como é a sua rotina, o seu dia-a-dia 
mesmo, quando você vai para a escola, como isso é separado? 
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P4: Essa equipe toda de psicólogos, fonoaudiólogos, está locada aqui nesse espaço, nós 

temos uma reunião de segunda que é uma reunião de equipe, fora isso todos os outros 

períodos da semana nós temos uma flexibilidade de organização, mas nós geralmente 

estamos nas escolas acompanhando o trabalho. Os psicólogos hoje acompanham entre oito 

e nove escolas cada um, e esse número varia dependendo do profissional, as assistentes 

sociais tem um número maior de escolas, as fonoaudiólogas. também tem um número 

maior que é um numero mais reduzido, mas os psicólogos acompanham em média de oito a 
nove escolas. 

Valéria: Como é esse acompanhamento? O que você faz exatamente nesse 
acompanhamento? 

P4: Hoje, depois dessa mudança também, nós vamos á escola a partir do momento em que 

ela solicita e a escola solicita para várias questões. Solicita para discutir um aluno que está 

com questões de aprendizagem, já foram feitos vários investimentos e a criança não avança 

e a escola pede o apoio para discutirmos desde verificar se é uma questão de alguma 

deficiência que precisa de outros encaminhamentos e acompanhamentos ou até mesmo para 

poder discutir a questão do investimento que vem sendo feito se é o mais adequado, se 

existem outras formas de pensar, às vezes o trabalho com a própria família, de nós 

intervirmos junto com o trabalho que a escola tem com a família. Poucas escolas, mas ainda 

algumas pensam em projetos diferenciados e solicitam a participação na hora de elaborar 

esse projeto, de discutir com oprofessor como ele pode ser organizado, então a demanda 

vem das escolas de diferentes formas. 

Valéria: E então vocês vão e acompanham a escola? 

P4: Isso.  

Valéria: Então não é só a Educação Especial, quer dizer crianças com deficiência ou com 
transtorno? 

P4: Em 90% das vezes é, são exceções as outras atividades, e nós fazemos formação de 

professores também, então essa equipe também é a responsável hoje por acompanhar todos 

os professores do AEE. 

Valéria: Dos professores do AEE. E a demanda vem de quem para esses cursos, para essa 
formação? 

P4: Da Secretaria. 

Valéria: É ela que escolhe os temas? 

P4: Geralmente é discutido com os professores e conosco, mas é uma demanda que parte da 
Secretaria.  

Valéria: Entendi. Qual é a população da escola, classe social, enfim? 

P4: Aqui em #######(cidade) a rede municipal atende os cinco primeiros anos do Ensino 

Fundamental. Pensando em faixa etária, as que eu trabalho são crianças que estão 

completando seis anos, que estão entrando no primeiro ano do Ciclo I até a saída no quinto 

ano que com raras exceções as crianças tem por volta de onze anos, doze, um ou outro que 

ultrapassa essa idade. É entre seis á onze e doze anos a faixa etária. Nós temos escolas em 

bairros muito diferentes, nós temos escolas em bairros extremamente carentes em que as 
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famílias tem uma condição de sobrevivência difícil de não ter local onde morar, de estar 

morando em abrigos provisórios e esse tipo de coisa, até bairros de classe média, pais com 

nível superior e com bons empregos, então a questão socioeconômica varia muito 

dependendo da escola e do bairro onde ela está. 

Valéria: E não é separado por região? 

P4: Não, eu tenho escola em todas as áreas de###### ( cidade), quase chegando na 
#######  e aqui na divisa com São Paulo. 

Valéria: Então essa divisão é aleatória? 

P4: É, ela hoje é aleatória. 

Valéria: E o que você acha disso? 

P4: Eu acho interessante porque você tem a possibilidade de trabalhar com diferentes 

públicos, mas mesmo no mesmo bairro, já houve uma divisão meio por região e nós 

tínhamos no mesmo bairro muitas diferenças. Ainda existe assim, aquela que é a melhor 

escola do bairro que atende as famílias com um poder aquisitivo melhor, que as crianças 

geralmente tem um rendimento melhor, que as famílias até apostam mais naquela escola e 

há escolas que são consideradas escolas ruins em que as crianças não tem o mesmo 
aproveitamento, isso às vezes dentro do mesmo bairro. Essa diferença sempre aconteceu. 

Valéria: Entendi. Quais são as atividades, o seu planejamento, como você planeja suas 
intervenções dentro do contexto escolar? 

P4: Nós temos pouco tempo para planejar sendo muito honesto (risos) porque como tem 

uma demanda muito grande eu hoje acompanho nove escolas e somando isso ao trabalho de 

formação que também demanda um tempo de planejamento e de organização da própria 

execução e avaliação nós temos pouco tempo aqui para planejar mesmo a ida à escola, 

muitas vezes ela acontece ou nesses momentos de reuniões às segundas-feiras ou quando 

nos encontramos aqui com outros profissionais porque cada escola tem um psicólogo de 

referência, uma fonoaudióloga de referência, uma assistente social e uma terapeuta 

ocupacional. Então em alguns momentos nós conseguimos sentar com esse grupo para 

pensar em algumas intervenções, mas na maioria das vezes os trabalhos hoje têm sido bem 
isolados, então eu não tenho um tempo tão grande para planejar as intervenções não. 

Valéria: Você acha que tem condições adequadas de trabalho? 

P4: Eu particularmente acho que sim, acho que faltam condições para a escola e não para o 

meu trabalho, mas ás vezes faltam condições para a escola, por exemplo, pensando nas 

crianças com quadro de transtorno global, em muitos casos é importante que ela tenha além 

da professora outra referência na sala de aula e nem sempre a escola consegue contar com 

essa pessoa. Então por mais que eu faça a indicação porque nós avaliamos a importância, 

nem sempre ela se efetiva, mas não por uma falta de condições minhas de trabalho, são as 

condições que hoje estão oferecidas para a escola. Ou mesmo o número de alunos em sala, 

porque nós avaliamos que é importante que a sala tivesse uma redução, nós já conseguimos 

em algumas escolas reduzir para vinte alunos em uma sala. Em outras escolas em regiões 

mais carentes com uma demanda muito grande isso não é possível, e o professor tem que 

trabalhar com trinta, trinta e dois alunos e isso é um dificultador, mas acho que é para a 
escola que faltam as condições mais adequadas. 
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Valéria: Então você não mudaria nada na sua dinâmica? 

P4: Talvez diminuísse o número de escolas que eu acompanho para ter um pouco mais de 
tempo para um acompanhamento mais de perto. 

Valéria: Entendo, está certo. Que abordagens você utiliza para o se trabalho? 

P4: O que você está chamando de abordagem? 

Valéria: Abordagem teórica mesmo. 

P4: Então, nós passamos por algumas fases na Secretaria porque isso também em alguns 

momentos é determinado, não é determinado pela Secretaria, mas tem uma tendência 

vamos dizer assim, até pela própria formação que a Secretaria oferece. Na administração 

anterior que aqui em ########( cidade) durou dezesseis anos o mesmo partido e a mesma 

administração na Secretaria, nós fizemos várias formações, os próprios professores fizeram 

com a equipe do Lugar de Vida, então é uma abordagem na linha da psicanálise, de pensar 

esse sujeito na escola, então a nossa discussão também ia um pouco por essa linha por 

conta até de uma questão de coerência. Se o professor vai para um curso que tem essa 

abordagem, que vai fazer a discussão a partir daí, a própria discussão que nós fazíamos na 

escola acabava sendo pautada nessa mesma linha. Por conta disso, durante um período de 

um ano e meio quase dois anos uma parte do grupo de psicólogos chegou a oferecer uma 

discussão muito parecida com a que o Lugar de Vida faz, deixa-me lembrar qual é o nome 
que eles dão aquele grupo de estudo dos professores... 

Valéria: Grupo Ponte? 

P4: Grupo Ponte. Então nós fazíamos tanto a discussão na escola, cada um acompanhando 

a sua escola, quanto nós reuníamos os professores, nós conseguimos durante um ano fazer 

isso, reunir os professores desses alunos para uma discussão em grupo até para que eles 

pudessem trocar entre eles essa experiência de estar com crianças com comportamento às 

vezes muito diferenciado. Então nós meio que organizamos um trabalho com essa 

referência da psicanálise na linha do Lugar de Vida. 

Valéria: Mas, não faz mais?  

P4: Hoje isso não é mais possível, esse trabalho com professores não é mais possível, e a 
própria Secretaria não tem trazido outros profissionais para formação dos professores. 

Valéria: E você faz o quê? 

P4: Nessa linha... são as mudanças que o serviço público acaba passando. A partir das 

publicações do MEC sobre o trabalho com TGD a Secretaria adotou a orientação do MEC, 

então nós estamos fazendo a formação, por exemplo, dos professores do AEE a partir da 

orientação que não deixa de trazer algumas contribuições da psicanálise, mas que tem outro 

raciocínio. Então nós trabalhamos com os professores de AEE dentro da abordagem 

proposta pelo MEC. 

Valéria: Como é o trabalho que você tem com os outros profissionais? Você disse que é 

uma equipe, como é esse trabalho e quais são as expectativas que esses profissionais tem do 
trabalho do psicólogo? Fácil não é? (risos) 

P4: Fácil (risos). Não dá para falar dessas expectativas de um modo geral porque elas são 

muito pessoais. Nós temos trabalhos em algumas escolas com algumas equipes que 
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funcionam muito bem de maneira muito bem articulada, o que eu estou chamando de muito 

articulada é que a orientadora pedagógica que é a pedagoga que acompanha a escola 

consegue estar junto nas discussões e consegue muitas vezes ajudar uma professora a 

pensar nas questões pedagógicas mesmo mais adequadas para aquele grupo que ela tem, 

que tem um aluno com característica “x”. Você consegue que a parte do serviço social 

ajude essa família muitas vezes a buscar outros atendimentos que são necessários para essa 

criança porque às vezes ela tem dificuldade de sozinha se organizar para conseguir. Nessas 

equipes nós conseguimos dividir coisas, mesmo cada um tendo questões mais específicas 

nós conseguimos discutir das condições daquele professor para esse atendimento, daquilo 

que a escola precisa de suporte para poder sustentar a inclusão de uma criança com 

comportamento muito diferenciado às vezes e nós temos outras equipes em que isso é 

totalmente isolado, em que você não consegue sentar porque as pessoas acreditam que não 

seja possível essa discussão porque cada um tem entradas muito específicas que vão dar a 

sua contribuição, mas não as articula. Se eu pensar nessa forma de trabalho as expectativas 

são muito diferentes, elas são quase pessoais, não dá para dizer que o grupo de 

fonoaudiólogos pensa isso sobre o trabalho de psicólogos, o próprio grupo de psicólogos 
tem algumas divergências às vezes bem significativas (risos). 

Valéria: Por exemplo? (risos) 

P4: Por exemplo, em uma das escolas que eu acompanho tem um aluno com diagnóstico de 

autismo, ele começou o ano relativamente bem, conseguindo permanecer na sala de aula, 

conseguindo até se inserir em algumas propostas e de repente ele se desorganizou de uma 

forma bastante considerável, ele não conseguir entrar na sala de aula, de se tornar muito 

agressivo, de não permitir que a professora se afastasse do lado dele, que causou na escola 

uma dificuldade grande de trabalho.  E eu me internei nessa sala de aula por um período, 

fiquei lá indo todos os dias, chegava uma hora da tarde, entrava com eles e ficava até o final 

do período na minha leitura para poder entender o que estava acontecendo naquele espaço e 

para poder ajudar a escola a pensar no que nós faremos nesse momento porque a escola 

estava com muita dificuldade. Outros profissionais psicólogos da equipe acham que isso 

não é a tarefa correta porque você está assumindo um lugar em que a escola que deveria 

pensar e você está pensando pela escola e que então você tem que discutir com os 

profissionais da escola qual é a avaliação que eles tem e a partir dessa avaliação fazer as 

intervenções, mas nunca diretamente com o aluno. Então tem divergências no próprio 

grupo de psicólogos em relação ao que seria a sua tarefa, mas foi muito bom (risos). 

Valéria: Também acho que deve ter sido (risos). 

P4: Porque na minha leitura eu acho que algumas coisas a escola não consegue perceber e 

não consegue perceber por falta de experiência, é o primeiro aluno nessa escola com essa 

característica, é o primeiro aluno que essa professora trabalha que tem esse tipo de 

dificuldade, então o olhar é diferente, não dá para dizer que nós temos o mesmo olhar senão 
não faria sentido eu estar aqui, não é? 

Valéria: Lógico. 

P4: E se eu posso ter outro olhar e esse olhar pode contribuir eu não entendo porque não, 

mas acho que foi possível perceber um movimento da escola que causava em alguns 

momentos essa desorganização e nós conseguimos discutir com as pessoas o porquê que 

causa isso naquela criança, por exemplo, uma das coisas que o desorganizava era vim dizer 
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tchau para ele e acenar dizendo tchau e as pessoas não entendiam e diziam: “Mas eu só 

estou dando tchau para ele, não estou fazendo nada que seja agressivo, não estou nem me 

aproximando demais, eu dou tchau à distância” e é difícil para eles entenderem que esse 

movimento para ele tem outro significado, não é um tchau. Porque tem outro significado 

nós podemos nunca chegar a descobrir, mas concretamente tem, o desorganiza, então não 

dá para dar tchau e as pessoas como não tem essa formação, como não tem essa discussão 

eu acho que dificilmente perceberiam que era um movimento que não deveria acontecer 

porque achavam que era ele que precisava se acostumar à algo que era natural entre as 
outras crianças e isso só dá para perceber estando lá e olhando. 

Valéria: Diariamente? 

P4: É. 

Valéria: Qual é a expectativa que você tem dos outros profissionais? Você como psicólogo 

para contribuir para o seu trabalho. 

P4: Não são expectativas, são desejos, eu acho que eu estou mais para o campo do desejo 

(risos) pelas próprias experiências com diferentes grupos. Eu acho que para a escola o que 

eu vejo que produz mais resultados lá é quando as pessoas conseguem trabalhar de fato 

como um grupo. Assim como eu disse que essa minha internação na escola tinha um 

sentido porque eu acho que consigo perceber coisas pela minha experiência profissional e 

pela minha formação que outros profissionais podem não perceber, é óbvio que quem é da 

área de fonoaudiologia também percebem coisas que eu não vou conseguir perceber com a 

mesma facilidade, quem é do serviço social também vai perceber e vai ter intervenções que 

vão poder ajudar em outras áreas. Então a minha expectativa é que as pessoas de fato 

consigam articular isso tudo em um trabalho único porque eu acho que é a escola e a 
criança que vão sair ganhando com isso. 

Valéria: O que é educação inclusiva para você? 

P4: Um grande problema (risos) é um grande problema porque como eu vejo hoje no 

campo do ideal ela é tudo o que se possa imaginar de melhor, mas que para que se efetivem 

nós ainda precisaríamos dar conta de muitas coisas práticas, de recurso financeiro para a 

escola, de organização, de formação de professor, de uma rede de saúde que possa dar 

apoio para muitas das crianças se eu pensar nas crianças que estão com deficiência, na parte 

social também porque nós temos muitas crianças que tem uma dificuldade enorme de estar 

no espaço da escola e de poder usufruir daquilo que a escola oferece por uma questão social 

muito difícil também, e nós não temos um respaldo fora da escola. Então eu acho que ela 

seria perfeita se nós pudéssemos ter tudo isso e nós estamos muito longe hoje, pelo menos 

na realidade que eu vivo aqui em #####, nós estamos muito longe de ter. Em algumas 

escolas a situação de miséria das famílias é muito grande e isso reflete na escola, não dá 

para separar. São crianças que desde irem para a escola com muito frio porque não tem 

roupa para ir, ou chegar na escola e precisar primeiro comer para depois ir para a sala de 

aula porque não comeu desde o dia anterior quando saiu da escola, questões muito 

concretas de sobrevivência até a falta de recursos para poder ler um livro fora da escola, 

para poder ir a um teatro, para poder frequentar outros espaços que também vão enriquecer 
a vida escolar dele em termos de conhecimento. 

Valéria: Mas, como você definiria educação inclusiva? 
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P4: Você devia ter mandado antes para eu pensar (risos). Eu acho que a educação inclusiva 

precisa estar dentro de um contexto maior, eu acho que pensar só educação inclusiva é 

atribuir à educação algo que é muito maior do que ela mesma. Quando eu falo desses outros 

suportes todos que faltam é porque eu acho que isso não é da escola, não dá para fazer 

educação inclusiva em uma sociedade que não é inclusiva e acho que hoje me reportando às 

escolas com as quais eu tenho contato, a educação é o único lugar que atende a grande 

maioria das pessoas porque a saúde não atende todo mundo, os outros equipamentos sociais 

não atendem todo mundo, a sociedade não oferece possibilidades iguais a todos, não há 

trabalho para todo mundo, mas todo mundo cabe na escola. Então é assim, tem um projeto 

de educação inclusiva em uma sociedade que não está organizada para isso, então acho que 

as dificuldades que nós vivemos hoje na escola para que esse projeto se efetive esbarram 

nesse contexto que é muito maior. Os próprios profissionais que estão na escola, desde os 

professores até os gestores, a experiência com a questão da inclusão social se restringe a 

escola, nós não vivemos isso fora o tempo todo, nós ainda temos ruas em que as calçadas 

não tem acesso para cadeira de rodas, prédios públicos que também são inacessíveis, então 

nós temos exemplos contrários ao que a escola vem trabalhando o tempo todo em todos os 

lugares. Então eu acho que a educação inclusiva é um desafio que não podia estar só na 
escola, não dá para pensar educação só inclusiva e o restante não. 

Valéria: TGD como você definiria? 

P4: Volta na segunda-feira (risos). 

Valéria: Pode até ser, quem sabe (risos). 

P4: Vou pensar assim, porque eu acho que definições teóricas tem vários teóricos, muita 

gente já escreveu, como é que eu vejo a questão deles na escola acho que talvez seja mais 

interessante. Hoje são as crianças com uma dificuldade muito grande nas relações que elas 

estabelecem e nas relações com outras pessoas, nas relações com o espaço, nas relações 

com as questões do conhecimento, eu definiria assim hoje as crianças que eu acompanho, 

são crianças com uma dificuldade muito grande nesse movimento que vem por “n” 

quadros, autismo, outras síndromes que constituem o quadro de TGD, mas que tem essa 

característica que para mim é a mais marcante essa dificuldade nas várias relações. Alguns 

nas questões mais interpessoais, outros nas questões do espaço que tem até um contato 
interpessoal possível, mas que não consegue permanecer em alguns espaços. 

Valéria: Você acha que essas pessoas tem que frequentar a escola regular comum? 

P4: 99% delas. Para algumas crianças eu acho que é muito difícil estar, acho que tem uma 

dificuldade dos espaços das escolas, das pessoas que estão nas escolas de trabalharem com 

essas crianças, mas acho que isso é contornado, isso faz parte do trabalho, mas consigo 

pensar em crianças específicas que tem um sofrimento muito grande em estar ali e que eu 

não sei se... não questiono se seja ali o lugar, mas se a forma de estar não poderia ser 
pensada de outra maneira. 

Valéria: Por exemplo? 

P4: A princípio as crianças entram na escola e lá permanecem por cinco horas com o seu 

grupo, com o seu professor nessa rotina, já acompanhei crianças que não conseguiam fazer 

isso, que entravam no movimento ou de choro, de expressão de sofrimento pelo choro 
durante muitas horas... 
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Interrupção (pessoas conversando aos 29 minutos). 

Valéria: Você estava falando sobre como era difícil para algumas crianças suportar e você 
deu um exemplo de... 

P4: Ou uma questão do choro ou uma questão de desorganização e de um movimento de 

auto-agressão muito grande e você precisa tirar do espaço, não é algo que você possa lidar 

ali dentro da sala com as outras crianças e que para essas crianças eu não sei se esse modelo 

é o melhor. Eu não acho que precisaria ser uma escola especial, eu não acredito no modelo 

de escola especial, mas não sei se essa formação de grupo, essa rotina e esse tempo de 

permanência se isso é o melhor , se nós não poderíamos pensar em um modelo de escola 

mais flexível em relação a esses aspectos e se isso não favoreceria mais a inserção dessas 

crianças. Não que ela abrisse mão da rotina, da organização do trabalho pedagógico porque 

senão deixa de ser escola, mas não sei se esse modelo de escola com todas as carteiras uma 

enfileirada atrás da outra, a mesma atividade para todo mundo ao mesmo tempo que eu 

acho que não é legal para muitas crianças inclusive, não só para essas, mas com essas 

especificamente eu acho que isso se acentua. As outras podem entrar em um sofrimento de 
outra natureza, mas não se desorganizam tanto quantos alunos autistas... 

Valéria: Com transtornos. Acho que isso você já me respondeu, mas... Considerando sua 

experiência profissional em educação especial, educação inclusiva e educação de modo 

geral, você acredita que haja mais convergência ou divergência no modo de atuação dos 
psicólogos na área? 

P4: Acho que as divergências permanecem, elas existiam e elas permanecem porque acho 

que elas vão desde abordagem teórica, quem é mais psicanalista tem uma abordagem, quem 

é mais cognitivista vai ter outra abordagem. Eu acho que não é do psicólogo na escola, a 

psicologia tem diferenças que sempre existiram e não acho que vão deixar de existir, então 

eu acho que as divergências continuam presentes. O que nós estamos fazendo é tendo 

algumas discussões tentando ver quais são as possibilidades se não de uma aproximação, de 

uma convivência entre esses diferentes modelos pelo menos no sentido de respeito à outra 

abordagem. Se nós pensarmos que hoje, por exemplo, essas escolas de tempos em tempos 

são modificadas, então diferentes profissionais entram nos mesmos espaços e como você 

lida com o trabalho que o outro profissional vinha fazendo que pode não ser aquele que 

você faria e como você conduz de uma forma respeitosa, de uma forma que não quebre ali 

um trabalho ou uma organização que havia acontecido, que está em processo de 

acontecimento na escola, mas as divergências existem e estão aí. Não acho que elas sejam 

ruins porque eu acho que em alguns momentos as coisas podem se complementar, não acho 

que tudo que é a psicanálise diz não serve para quem é cognitivista ou tudo que quem é 

cognitivista diz não serve para psicanálise, acho que nós podemos encontrar formas de 
articular essas concepções, mas elas estão aí. 

Valéria: E isso é bom ou ruim? 

P4: Isso eu acho que é bom, eu duvido muito que em algum momento da história uma 

abordagem dê conta de tudo e de tudo muito bem, eu não acredito nisso. 

Valéria: Quando você iniciou o seu trabalho com pessoas com transtornos? 

P4: Alguma coisa entre vinte e vinte e dois anos atrás (risos). 

Valéria: Me conta um pouco disso. 
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P4: Elas sempre me atraíram, então assim que eu terminei a faculdade eu fiz alguns 

trabalhos em locais diferentes. Eu fui fazer a formação do Lugar de Vida, que ainda estava 

se organizando, ainda era a Cristina Kupfer pessoalmente que dava os cursos, então eu fui 

fazer formação e fui fazer alguns trabalhos em CAPS com algumas crianças e alguns 

adultos também com transtorno, tive alguns pacientes em consultório, em algumas escolas, 

então isso veio se diluindo nesses anos, mas acho que uns vinte pelo menos, vamos 

arredondar para duas décadas (risos). 

Valéria: Como é essa atração “me atrai”?   

P4: Não é proposital, acho que é um movimento pessoal, na medida em que eu sou 

desafiado eu faço um investimento para dar conta do desafio e como eu fui encontrando 

algumas dessas pessoas eu fui buscando. Atraído nesse sentido, na medida em que as 

pessoas vão aparecendo na escola, vão aparecendo em consultório, vão aparecendo em um 

trabalho na saúde você vai buscando recursos para lidar porque de fato é muito mais 

desafiador. Hoje uma escola diz que ele não entra em sala de aula e se ele entra ele rasga o 

material de todo mundo, ele faz xixi dentro da sala de aula, isso me desafia muito mais 

profissionalmente do que aquela criança que está aqui e ainda não se alfabetizou, mas ele 

está bem com o grupo. A própria escola se sente menos desafiada por esse aluno, por mais 

que também pense nele, mas ele mobiliza menos recursos da escola, então eu acho que na 

medida em que o desafio cresce, cresce o investimento, então nesse sentido que é mais 
instigante e atraente. Eu gosto de uma boa briga e um bom problema (risos). 

Valéria: Estamos terminando. Agora eu queria saber um pouco mais sobre a sua formação 

mesmo. Quando você iniciou as suas atividades como psicólogo e quais foram? 

P4: Há vinte e poucos anos (risos) eu comecei o trabalho como psicólogo em consultório, 

então durante quinze, dezesseis anos dessa minha formação eu trabalhei em consultório. 

Além de consultório eu trabalhei em algumas escolas, antes desse momento na Prefeitura, 

acompanhando algumas crianças em escolas particulares, trabalhei com CAPS na parte de 

psiquiatria, trabalhei em outra que hoje seria também um CAPS, mas na época não era essa 

a denominação, que trabalhava com dependência química, então eram adultos com 

dependência tanto de álcool como de outras drogas e depois há dez anos com as escolas de 
#######( cidade). 

Valéria: Onde você fez o curso de Psicologia? 

P4: Na Universidade ########. 

Valéria: Quantos anos você tem de formado? 

P4: Vinte e dois (risos) fazendo vinte e dois em dezembro. 

Valéria: Você fez algum outro curso de pós-graduação? 

P4: Eu fiz, depois da faculdade eu fiz uma especialização que era no atendimento à criança 

na própria Universidade Metodista que era uma pós voltada ao atendimento de crianças. 

Depois eu fiz a formação do Lugar de Vida também mais especificamente para esse 

público. Fiz outra que era especialização também em Psicologia Junguiana que era o meu 

ideal profissional naquele momento (risos). Depois eu fiz uma especialização já na USP 

que o curso se chamava “Educação e Diversidade” que era pensar um pouco nessas 

questões da educação inclusiva. Depois disso eu fiz a especialização da Federal do Ceará 
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do “Atendimento Educacional Especializado” que é mais recente e fiz o mestrado em 
Educação Especial, ano que vem o Doutorado se tudo der certo (risos). 

Valéria: Vai dar (risos). Do que você estudou até hoje, quais as disciplinas durante o curso 

da graduação, na graduação primeiramente, que você acha que foram fundamentais para a 

sua atuação com pessoas com transtorno?  

P4: Nenhuma. 

Valéria: Nenhuma? 

P4: Na graduação nenhuma. 

Valéria: E depois nos outros cursos? 

P4: Eu acho que esse do Lugar de Vida porque esse é o foco de trabalho, ajuda bastante a 

pensar e acho que essa outra de “Educação e Diversidade” também foi bastante interessante 

porque nós podemos discutir desde as questões de financiamento da educação à questão 

mesmo dos alunos com quadros de transtorno. Lembrando aqui das disciplinas que eu fiz 

porque era um grupo de disciplinas e você escolhia semestralmente quais as que você 

queria fazer, então era um curso que tinha disciplinas bem diferenciadas, mas acho que 

também ajuda a pensar para além do transtorno, mas para toda a escola e como isso se 

articula para o atendimento às crianças. Acho que essas duas formações são as que mais 
ajudam a pensar hoje o trabalho. 

Valéria: Quais os requisitos que você acha necessários ter na formação desse psicólogo 

para atuar com pessoas com transtorno? 

P4: Na escola? 

Valéria: Na escola. 

P4: Precisa de tanta coisa (risos)! Eu acho que precisa ter um investimento em questões 

muito específicas de entender mesmo teoricamente como é que essas crianças se 

constituem, o que é significativo pensando especificamente nos quadros que acompanham o 

transtorno, mas acho que também precisa de um tanto de formação para entender 

movimento de escola, movimento de educação desses últimos anos que vem passando por 

muitas mudanças, acho que isso também faz falta. Não acho que dá para pegar alguém com 

uma formação iminentemente clínica que pode ter um grande domínio teoricamente ou 

mesmo no trabalho clínico com essas crianças que ela faz a transposição com o trabalho da 

escola naturalmente, eu acho que tem especificidades da escola que também precisam ser 

entendidas. Então eu acho que teriam duas linhas, teria que entender especificamente desses 

quadros, mas teria que entender sobre educação, sobre escola para poder pensar lá como se 

organiza esse trabalho que eu acho que é algo relativamente novo, não que as crianças não 

tenham passado pela escola ao longo desse tempo todo, mas eu acho que hoje se consegue 

pensar um pouco mais qual é a função da escola para essas crianças, como é sua inserção 

nesse espaço, o que ele traz para escola, o que a escola traz para ele que eu acho que é algo 

que ainda não está construído. Então eu acho que tem que articular essas duas coisas. 

Valéria: Quais você acha que são as contribuições reais? No que você acha que realmente 
o psicólogo pode contribuir com a criança com transtorno? 



 191 

P4: Eu acho que não dá para pensar nessas crianças na escola sem o psicólogo que de 

alguma forma acompanha e podem ser os mais diversos modos de acompanhamento, não 

acho tenha uma forma única que surte resultado, mas não consigo imaginar que essas 

crianças consigam estar na escola sem que a família tenha um respaldo porque ela acha que 

é muito difícil... daquilo que eu tenho de experiência... é muito difícil para uma família 

abrir mão do seu filho autista por “x” horas em um espaço grande sem referência de casa e 

com muitas crianças. Então é uma fala muito recorrente, as famílias tem muito medo de 

mandar os filhos para escola, tem medo porque ele pode se machucar, tem medo porque ele 

pode machucar outra criança, tem medo do que ele pode fazer no espaço da escola, tem 

medo do que os outros podem fazer com ele no espaço da escola, então começa de que essa 

família precisa ter um respaldo para acreditar que ele pode circular por outros lugares que 

não seja a própria casa, via de regra esse é o único espaço em que essas crianças circulam 

ao não ser em alguns casos de atendimento clínico durante os primeiros anos. Então eu 

acho que a escola é primeiro um grande desafio para as famílias e acho que o trabalho que o 

psicólogo faz é muito no sentido de dar suporte para essa família porque o tanto que ela 

acredita e o tanto que ela aposta nessa possibilidade tem um peso de como vai ser essa 

experiência para essa criança. Esse menino especificamente que eu acompanhei mais de 

perto, a avó quando ele chegava em casa tirava toda a roupa dele para verificar se não tinha 

alguma marca no corpo que pudesse ter sido feita por outra pessoa porque ele não estava 

em casa. Isso precisa ser cuidado e eu não acho que tenha outro profissional que cuide disso 
que não seja o psicólogo. 

Valéria: E você tem esse espaço para fazer isso? 

P4: Com essa família especificamente ela tem um trabalho com o CAPS e nós conseguimos 

fazer um trabalho junto, eu tive alguns contatos com a família, mas quem faz mesmo esse 
trabalho é o profissional da área da saúde, mas acho que isso é importante. 

Valéria: Desculpa voltar, vou atrapalhar seu pensamento, mas o seu trabalho com a família, 
de modo geral? 

P4: Com essa família e com outras, é discutir um pouco o que significa para ela ter o filho 

na escola, qual é a expectativa que ela tem em relação a isso, de que ele se socialize, de que 

ele aprenda a estar junto com outras crianças, de que ele aprenda alguma coisa, ela acredita 

que ele vai ler e escrever, vai poder no futuro ter um trabalho, então trabalhamos com essas 

famílias o que a escola pode oferecer para essas crianças e qual é a importância de elas 

estarem não só na escola, mas de circular em outros espaços. Isso eu acho que é muito 
difícil. 

Valéria: Você vinha dizendo das contribuições do psicólogo... 

P4: Acho que nisso com a família tem uma contribuição importante, acho também que são 

crianças que precisam ter esse respaldo além da escola, precisam ter um acompanhamento 

clínico feito pelo psicólogo e acho que na escola também tanto para ajudar a criança quanto 

para ajudar a escola. Historicamente não é um público que vai para a escola e ali 

permanece, nós temos ainda hoje muitas histórias de crianças que entraram e saíram e não 

conseguem, não conseguem não por fracasso da criança, mas que todo o sistema não 

consegue sustentar, às vezes é a família que não consegue mandar mais, às vezes é a 

criança que não fica bem, às vezes é a escola que não consegue atender, às vezes é a 

professora, às vezes nós mudamos a criança de professora, às vezes nós mudamos a criança 
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de escola porque a escola que não conseguiu sustentar. Então eu acho que esse sistema 

ainda não consegue fazer esse atendimento com tranquilidade e acho que tem uma 

contribuição do psicólogo que vai desde fazer com que as pessoas compreendam o 

significado desse espaço para essas crianças, possam rever qual é a sua proposta porque eu 

acho que como eu estava dizendo do modelo de escola, tem uma discussão muito grande, 

ele não fica bem, mas todos os outros ficam, todos os outros ficam em que modelo de 

escola, ajudar a escola a pensar a que ela tem servido durante tanto tempo, por que ela se 

organiza desse modo de um ou de outro, quais são as outras possibilidades que a própria 

escola tem de se organizar para todo mundo que podem ajudar essa criança, são coisas que 

eu acho que também o psicólogo pode fazer porque não é só um conhecimento histórico, 

tem a questão do significado, tem outras questões que não são tão clínicas, mas que 

também são do psicólogo e acho que são fundamentais para a escola poder se rever. Eu 

diria algo que os pedagogos não gostariam de ouvir, mas que a própria Pedagogia poderia 

se rever, porque eu acho que tem uma série de equívocos históricos da Pedagogia, que ela 

poderia como tenta a Psicologia, mas eu acho que a Pedagogia poderia se rever e isso 

poderia favorecer a muitas crianças e acho que o psicólogo pode contribuir aí também. 
Então tem trabalho com todas as frentes. 

Valéria: Seria uma coisa de levar a reflexão mesmo? 

P4: Eu acho que tem. E é muito difícil, com os pedagogos que eu trabalho é muito difícil a 

Pedagogia se rever. 99% das salas de aula tem uma carteira atrás da outra, cada criança 

pega a sua atividade que é a mesma atividade do mesmo modo para todo mundo e isso é 

ruim para todo mundo. Já tem discussões feitas em varias áreas e a coisa não muda. Não 
muda por quê? 

Valéria: Por quê? Você sabe? (risos) 

P4: Aí eu acho que é uma coisa que a Psicologia pode contribuir porque a mudança não 

acontece porque a partir de 2012 seremos construtivistas e aí manda material de formação 

para todos os professores e todo mundo lê o que é o Construtivismo, não é isso que garante 

mudança. Esse tempo de trabalho que nós tivemos com os professores que atendiam aos 

alunos com quadros diagnosticados de transtorno acho que serviu para mostrar muito isso, a 

maneira como esse grupo começou e como eles estavam ao final do ano. As pessoas 

puderam repensar muito em questões pessoais que estavam envolvidas ali naquele 

atendimento e que não há questão teórica que dê conta, não há Legislação que dê conta, 

você tem que ter outro trabalho até para que as pessoas possam se repensar. Aquele menino 

que era insuportável de estar na sala no começo do ano passou a ser alguém de quem eu 

posso me aproximar no final. Em momento nenhum nós discutimos algum texto teórico, ela 

não mudou a sua prática pedagógica, mas tinha uma questão da relação pessoal que 

precisava ser trabalhada, precisava ser repensada a representação do que era esse menino na 

sua sala, eu não vou dar conta dele, ele não vai se alfabetizar isso é ruim para mim 

profissionalmente, mas quais são os outros ganhos que você pode proporcionar? Como eu 

avalio isso profissionalmente, número de alunos que eu alfabetizo em “x” tempo, a minha 

avaliação profissional se restringe a isso? Eu alfabetizo a classe toda, eu sou a boa 

professora, eu não alfabetizo todo mundo eu sou a professora ruim, e hoje é isso. A 
avaliação do professor é assim, é até para ele pensar um pouco por que é desse modo. 
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Valéria: Há mais alguma coisa, que você queira me contar em relação ao trabalho de 
psicólogo? (risos) 

P4: Eu não (risos). Você já perguntou tudo? 

Valéria: Acho que sim. Eu tenho que te agradecer, foi muito bom ouvir as coisas que você 
me falou e acho que vai contribuir sobremaneira para a minha pesquisa.  

 



 194 

Entrevista com P5 

Local: A entrevista foi realizada no local de trabalho da entrevistada, próximo ao 

horário do almoço. 

Tempo: 43’45’’ 

Valéria: Bom, primeiro eu gostaria de saber o seu nome e a sua idade. 

P5: ####, quarenta e oito anos. 

Valéria: Ok. Nós vamos direto falar da caracterização do seu trabalho, do seu trabalho 

como psicóloga, então eu gostaria que você descrevesse o seu contexto de trabalho, local de 

atuação, público alvo e que tipos de coisas você faz. 

P5: Eu trabalho na #### numa equipe multidisciplinar que tem fonoaudióloga, assistente 

social, terapeuta ocupacional e fisioterapeutas. Nós atuamos nas escolas públicas e de 
Educação Infantil. O que mais? 

Valéria: Qual é o público que vocês atendem? 

P5: Nós atendemos os escolares, mas todo tipo de demanda vem para o psicólogo. Quando 

eu falo todo tipo de demanda não é só relacionado às crianças com TGD, mas crianças com 

problemas de comportamento, questões de relação da professora com as crianças, com os 

alunos, com essas questões comportamentais, de muita queixa sobre birra, comportamento 

opositor vamos dizer assim, e às vezes até de armas, às vezes chegam demandas de relação 
de equipe mesmo, equipe escolar, equipe gestora com professor às vezes acontece também. 

Valéria: Faixa etária? 

P5: Faixa etária de zero á seis anos. 

Valéria: Sexo? 

P5: Ambos os gêneros. 

Valéria: Classe Social? 

P5: O público alvo? 

Valéria: É. 

P5: Classe social de média para a mais baixa. 

Valéria: Como essas crianças chegam até você? 

P5: A demanda vem através da seção, os pedidos das escolas vêm através da seção por e-

mail, a solicitação, e não vem muito especificado qual é a questão, qual é o problema que 

nós temos que olhar. Na verdade as escolas mandam para aOficial Administrativa da seção: 

“Solicito a psicóloga  para tais crianças...” e só coloca o nome das crianças, e ai nós vamos 

até a escola para verificar o que está acontecendo. Dependendo, de um ano para outro você 

tem uma continuidade de trabalho, então você já conhece a equipe gestora, a diretora, a 

coordenadora pedagógica então você já tendo esse vínculo fica mais fácil. Geralmente no 

início do ano nós vamos a todas as escolas, eu trabalho atualmente com quatorze escolas, 

nessa ida no começo do ano você já verifica a demanda, o que está acontecendo, mas 

mesmo assim as solicitações vem por e-mail até para oficializar ou mesmo ao longo do ano 

vão surgindo essas demandas ou na própria escola também nesse contato já falam: “Estou 
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com uma criança assim, assim e tal...” e trabalho com pais também que eu não tinha falado, 

não sei se vem em outra pergunta, mas eu trabalho e gosto bastante também, trabalho muito 
com os pais.  

Valéria: Qual é o trabalho que você faz com os pais? 

P5: Depende, mas especificamente da criança com TGD? 

Valéria: Sim. 

P5: É possível notar às vezes aquelas questões ainda de luto da família, em relação a ter 

uma criança com problema, questões de limite, por exemplo, os pais recebem o diagnóstico 

e a criança passa a não ser mais o seu filho, ela é uma criança que tem autismo, ela é uma 

criança autista. Então essas questões psicológicas que estão na relação dos pais com os 

filhos eu procuro trabalhar nesses encontros, vou percebendo o que está acontecendo e 

tentando trabalhar, desmitificar e principalmente enfatizar para a mãe e para o pai que ali 

está o seu filho, a relação com ele é de pais e filhos e não com uma criança autista, não é 

com a doença, é com o filho tenta sair do foco da doença. 

Valéria: Entendi. Qual é a expectativa em relação ao seu atendimento? 

P5: A expectativa principal é que se veja ali naquele sujeito um ser humano e não a doença, 

o transtorno, mas que se veja ali e se enxergue o que ele está manifestando, quais são as 

necessidades e dificuldades dele e a gente vai trabalhar em cima disso e não ficar preso a 

um diagnóstico. A minha expectativa maior é essa e em relação aos pais também, e que o 

que for necessário em termos clínicos que então seja complementado. Então se a criança 

não se comunica e há necessidade do trabalho de uma fonoaudióloga, sim, eu vou indicar e 

vou encaminhar um trabalho psicológico eu vou indicar e encaminhar também então que 

isso seja complementar um trabalho que é feito na escola e não que fique preso ao 
diagnóstico clínico. 

Valéria: E a escola você acha que espera o que do seu atendimento? 

P5: A escola via de regra espera uma receita que eu diga o que fazer porque a criança não 

está cumprindo aquela rotina, não está fazendo aquela atividade. Geralmente a escola 

espera isso, que se faça: “Faz isso, faça aquilo, porque isso vai dar certo e isso não vai dar 
certo”. A expectativa da escola 

Valéria: E quais você acha que são as contribuições do psicólogo para o atendimento? 

P5: Eu acho que o principal é isso que eu acabei de falar, que a escola veja a subjetividade 

dessa criança, desse sujeito e das famílias também compreendam e vejam que ali tem um 
sujeito e não uma doença, portador de uma doença. 

Valéria: Para você, o que é Educação Inclusiva? 

P5: Eu acho que nós estamos muito longe da Educação Inclusiva, que é oque eu penso, vou 

dar um exemplo simples, #######(pessoa) tem diabetes, em qualquer festa, em qualquer 

lugar que nós vamos não se pensa em diabetes, então... Estou dando esse exemplo para 

mostrar o que eu quero dizer... Ou mesmo na escola pode ter uma criança diabética, se 

tivéssemos uma educação inclusiva ou uma sociedade inclusiva faríamos uma coisa 

simples, por exemplo, você vai fazer um suco sem nada, sem açúcar e sem nada, então a 

pessoa que é diabética tem oportunidade de colocar o seu adoçante, o outro vai pôr açúcar e 
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o outro vai tomar sem nada. É o que acontece também na escola, a escola adoça o suco para 

todo mundo e depois vai fazer uma adaptação para aquele que é diabético. Então no que eu 

acredito em uma escola, em uma sociedade inclusiva é o inverso, você primeiro pensa em 

todos, então não precisa fazer uma adaptação... porque o que acontece hoje em dia... você já 

está excluindo o diabético nesse exemplo que eu dei, você exclui primeiro para depois você 

poder consertar. Em uma escola inclusiva você vai pensar em um currículo, em uma coisa 

para todos, que contemplem todos e não fazer uma adaptação, só que assim, é lógico que eu 

não tenho as respostas porque é muito difícil para nós esse raciocínio, nós sempre 

pensamos na questão da maioria e depois você adapta para aquele que sai do um pouco fora 

desse padrão, mas é difícil esse raciocínio. 

Valéria: O que é Transtorno Global do Desenvolvimento? Como você definiria? 

P5: É uma forma diferente de funcionamento, nós até hoje temos um conceito de 

neurodiversidade que também é difícil, não que eu abrace a neurodiversidade, mas assim, é 

uma forma diferente de funcionamento de uma pessoa, um raciocínio diferente, um cérebro 

diferente e que nós não conseguimos ainda capturar o que acontece ali. Eu sou 

neuropsicóloga também, então eu tenho uma visão que é mesclada, minhas experiências são 

várias, eu fiz Psicanálise, uma parte, uma supervisão de Psicanálise, então eu não acho que 

as coisas são excludentes, por exemplo, eu procuro sempre balancear, tentar agregar todos 
os conhecimentos que eu já tive e pensar que realmente é um cérebro que.. 

Valéria: Explica melhor este conceito de neurodiversidade... 

P5: A neurodiversidade é o conceito justamente do que eu falei de que, porque a gente... A 

princípio até pelo nome é um transtorno, quer dizer, ele foge a normalidade. A 

neurodiversidade vai  em uma linha da diversidade mesmo, ou seja, é um cérebro que 

funciona de uma forma diferente, não é uma doença, um transtorno, não, ele funciona e 
enxerga as coisas de uma forma diferente, então é isso. 

Valéria: Considerando a sua experiência em Educação Especial ou Educação Inclusiva 

você acha que há mais divergências ou convergências do modo de atuação do psicólogo 
nessa área de atendimento escolar, Educação Inclusiva, Especial e pessoas com transtorno? 

P5: Acho que há mais convergências, só que vai demorar um tempo para essa convergência 
ficar mais... 

P5: Então, essa convergência para ficar sólida vai levar um tempo por causa disso, porque o 

funcionamento da Educação Especial sempre foi na questão do transtorno, da doença e eu 

mesmo atuei no diagnóstico, eu fazia diagnóstico das crianças, embora naquela época que 

foi em 2000, eu só fui em 2004 para a Educação Regular, Educação Infantil e eu fazia 

diagnóstico, então a ênfase era realmente uma coisa excludente, eu não concordava, mas 

nós fazíamos diagnósticos, era uma equipe para ver em que nível ela ia entrar na escola, se 

ela ia para uma classe integrada, se ela ia para uma escola especial, nós fazíamos esse 

trabalho.  

Hoje, por exemplo, a equipe da Educação Especial desde o ano passado virou uma equipe 

só, a equipe técnica virou uma equipe única, então eu acho que agora que está tendo maior 

integração desses conceitos, nem sei se de conceitos, mas de atuação, mas acho que ainda 

vai levar um tempo. E o MEC fica em uma confusão de promove a Educação Inclusiva e 

vários documentos e depois parece que quer retroceder para a Educação Especial. Usa 
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como sinônimo Esse atendimento especializado, o AEE, eu também não concordo, eu acho 

que quanto mais pessoas... Ainda mais com o título “Atendimento Educacional 

Especializado” quer dizer, o professor vai ter muita dificuldade e ele nunca vai se apropriar 

daquela criança porque sempre tem alguém que vai olhar por ela que é o Atendimento 

Educacional Especializado, então eu acho que vai ser difícil. E como psicóloga eu acho sim 

que tem convergências desses trabalhos, mas eu acho que vai levar um tempo, acho que 

ainda não estamos nesse nível. 

Valéria: Quando e como você iniciou o seu trabalho com crianças com Transtorno Global 
do Desenvolvimento? 

P5: Eu entrei na prefeitura em 2000 no setor de diagnóstico, então já tinha uma questão ali 

do diagnóstico, não era um processo muito longo do diagnóstico então eu posso dizer que 

comecei ali, mas de atuação mesmo nas escolas em 2004, só que não chegavam muitas 

crianças naquela época. Então agora o que está acontecendo também... eu tenho uma crítica 

em relação a isso... agora tem o espectro autista, autístico, todo mundo cabe dentro daquele 

espectro. Então se você tem um problema social, você é mais tímido, você tem dificuldade 

de se comunicar, pronto, você já entrou no espectro e isso é um crime. Então eu posso dizer 

assim que eu comecei em 2004 na Educação Infantil, não chegavam muitos casos com 

Transtorno Global do Desenvolvimento e agora é um “bum” assim, muitas crianças até que 

eu não acho que tenha esse transtorno, mas entra no espectro, então é terrível isso. O “bum” 

antes era o TDH, todo mundo tinha o Déficit de Atenção, agora o “bum” é o autista, todo 

mundo é autista, então isso é um problema 

Valéria: Por quê? 

P5: Porque dentro de toda essa linha que a gente tem de raciocínio de que nós não 

conseguimos ser uma sociedade inclusiva e uma escola inclusiva todas as crianças viram 

problema porque o professor ainda paralisa: “Eu não sei trabalhar com criança com 

transtorno, sei trabalhar com aquela criança que está dentro daquele nível de normalidade 

do que eu espero” então se recebe o diagnóstico e tem transtorno: “Eu não sei trabalhar” 

então tem que ter sempre alguém para dizer como... Ela não consegue enxergar aquela 

criança como criança, um aprendente, um aluno que está lá para aprender: “Não, ele tem o 

transtorno e eu não consigo mais trabalhar” e isso ainda é muito forte. Então quanto mais 

crianças dentro desse diagnóstico, dentro desse espectro é pior. E fora os pais, porque ai 

cria toda uma lógica, uma tristeza na família e também começa a ver seu o próprio filho de 

uma forma diferente, começa a tratar diferente, muitos tratamentos e é remédio... Acho 
complicado. 

Valéria: Você acha que essas crianças com transtorno devem ir para a escola? 

P5: Com certeza, certamente. 

Valéria: Por quê? 

P5: Porque vamos considerar as características que hoje em dia estão dentro do transtorno 

que é a interação, a comunicação, o eixo principal, o foco e a dificuldade maior dessas 

crianças é na interação, então a escola proporciona muita interação, muita espontaneidade 

dos colegas entre as crianças, proporciona a questão da regra, essa questão social mesmo 

que a criança com transtorno tem do social, de seguir as regras e combinados, então a 
escola proporciona tudo isso, então com certeza ela tem que estar na escola.  
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Valéria: Descreva para mim as suas atividades, planejamento e intenções como psicóloga, 

dentro desse contexto, para atender essas pessoas, ou seja, o que é que você faz 
efetivamente? 

P5: A primeira coisa é escutar essa equipe gestora, eu tento fazer uma escuta das 

entrelinhas, não só com a equipe gestora, mas com o professor de como ela está enxergando 

esse sujeito, o que está vindo é mesmo essa questão da doença que vem por trás ou é uma 

ansiedade (supõe que possa ser ansiedade)? Eu procuro fazer essa escuta psicológica 

porque eu acho que a base psicanalítica me deu muito isso que eu acho que nem todos os 

psicólogos têm, mas me dá uma oportunidade de ter uma escuta do que está permeando 

essa queixa e esse raciocínio. Então eu faço essa escuta e observo em sala de aula, para 

mim é importante apesar de que nós poderíamos trabalhar até só em cima dessa escuta para 

trabalhar essa percepção que o sujeito adulto está tendo em relação à criança, poderia, mas 

eu gosto de observar. Quando eu entro em sala para observar eu procuro ter uma visão sob 

várias variáveis vamos dizer assim, uma diversidade de variáveis que podem estar 

influenciando aquele comportamento, como a criança reage aquilo que está sendo falado, a 

professora está tendo um olhar, como é o relacionamento das outras crianças em relação a 

esse aluno com TGD, o ambiente está muito ruidoso, tem muito estímulo, como nós 

podemos fazer se esse estimulo estiver sendo perturbador para essa criança ou não? Então 

eu procuro ver uma série de fatores, observar. Sento em seguida à observação, com a 

professora e a equipe gestora e primeiro procuro escutar essa professora, também é o 

mesmo processo de escuta, vejo como ela está enxergando esse aluno e tal, vejo como ela 

está enxergando a situação de uma maneira geral e vou levantando alguns pontos, fazendo 

perguntas e é isso basicamente em termos de atividades. Se for necessário subsídio 
teórico... 

Valéria: Entendi... 

P5: Em relação à família também, dependendo... atuação também com a família. 

Valéria: Quais são as principais abordagens teóricas que você utiliza no seu trabalho e por 
quê? 

P5: A questão da própria Psicanálise né? Não sei se é isso que você quer saber, mas a 

questão da escuta me dá uma bagagem para enxergar essa subjetividade de uma forma 

melhor e a Neuropsicologia também pensando nesse próprio processo de como é que 

criança com TGD capta o mundo? Essa questão cerebral mesmo de por que ele está 

reagindo de tal forma tendo aquele comportamento... o cérebro dela pode estar super 

estimulado o que leva ela a por exemplo se desestruturar ás vezes. Então acho que 
basicamente é isso, a Psicanálise e a Neuropsicologia. 

Valéria: Você trabalha com outros profissionais, você já disse. Quais você acha que são as 

expectativas, que esses profissionais têm do trabalho do psicólogo? 

P5: Olha Valéria, aqui é muito dividido e segmentado o trabalho, então as crianças com 

TGD ficaram para o psicólogo e sempre foi assim, embora eu acredito e infelizmente não 

funciona dessa forma, mas, por exemplo, a fono tem um papel fundamental na questão da 

comunicação, mas aí já é uma questão mesmo de estrutura do trabalho, embora cada equipe 

trabalhe diferente também aqui dentro, mas assim, a diretriz foi de que, por exemplo, as 

fonoaudiólogas ficariam com as crianças com paralisia cerebral que eu não tenho uma 

atuação, o psicólogo não tem e eu pelo menos não tenho e os TGDs ficam para os 
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psicólogos. Dependendo também da parceira que você tem como fonoaudióloga, que é o 

que eu estava falando que eu acho importante, eu não sei se eu conclui meu pensamento, 

mas a questão da comunicação de implementar recursos de comunicação para essas 

crianças dependendo da parceira que você tem você até consegue que ela também trabalhe 

com isso, mas, via de regra a expectativa dos outros profissionais é de que a gente dê conta 

porque,como está envolvido muito a questão social de relacionamento da criança com TGD 

e mais as questões comportamentais, a expectativa é que fique para nós e nós temos que dar 

conta dessas crianças desse trabalho, então quase não tem uma atuação da fonoaudióloga, 
da assistente social, quase não tem, fica mesmo na mão do psicólogo aqui. 

Valéria: E qual é a sua expectativa em relação ao trabalho deles? 

P5: Em relação à fonoaudióloga eu falei, implementar recursos de comunicação. Da 

assistente social talvez uma questão com a família, embora eu acredite que eu dê conta por 

enquanto. Tem uma terapeuta ocupacional aqui que ela trabalha fora daqui com integração 

sensorial, eu conheço pouco de integração sensorial, mas é um trabalho muito interessante 

também, que é essa coisa de enxergar que muitas reações comportamentais da criança com 

TGD tem a ver com a questão de ela não integrar os estímulos sensoriais, então audição, 

visão, equilíbrio, propriocepção ela não consegue integrar, então ela tem uma reação às 

vezes à isso. Então o trabalho da terapeuta educacional também se houvesse uma 
contribuição, se nós pudéssemos contar com isso também seria interessante ( não é clínico).  

Valéria: Você acha que você tem condições adequadas de trabalho? 

P5: Não (risos). 

Valéria: O que você acha que falta? Quais são as dificuldades e as facilidades? 

P5: Primeiro faltam recursos mesmo materiais, então aqui nós não temos impressora, é 

super difícil conseguir imprimir alguma coisa, algum material. Internet às vezes dá 

problema, ontem e hoje nós estamos sem internet, por exemplo, então você quer fazer uma 

pesquisa é difícil, precisa imprimir e não tem impressora. Falta também... se você tiver que 

fazer encaminhamentos, fica tudo na sua mão, tudo é você que tem que ir atrás, subsídio 

teórico você que tem que ir atrás, você tem que ir atrás da xerox, onde vai xerocar e tal. No 

dia-a-dia você não tem tempo para ler porque se você vai pegar algum subsídio e fazer uma 

pesquisa você tem que ter tempo de ler e você quase não tem em função da demanda do 

trabalho e em termos... 

P5: Em relação a recursos mais humanos, seria importante, por exemplo, nós fazermos uma 

formação com as coordenadoras porque elas acabam não atuando, não entram em sala para 

observar, para ajudar a professora. Então nós precisaríamos fazer uma formação e não é 

possível porque a diretriz aqui não permite que se faça essa formação. Teve uma época em 

que nós fizemos essa formação e isso ajuda bastante, não que tenha resolvido o problema 

porque teria que ser uma formação continuada e na época não houve possibilidade, nós 

fizemos uma coisa mais básica, mas a diretriz da secretaria é de que a coordenadora 

participa de outras formações pedagógicas e as orientadoras pedagógicas que eu até esqueci 

de citar também como parte da equipe é porque antes, em 2004, nós tínhamos uma atuação 

mais conjunta de uma maneira geral com as orientadores pedagógicas e hoje não tem, as 

orientadoras também não se apropriam dos casos com TGD e de nenhuma criança com 

necessidade especial, fica para os técnicos, o que é um erro porque ainda existe a 

concepção de que as crianças com necessidades educacionais especiais são as doentinhas 
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que quem vai dar conta delas são os profissionais de saúde entre aspas, nas entrelinhas é 

isso, que somos nós, psicólogo, fonoaudiólogo. Então faltaria ainda uma integração desse 

trabalho com as orientadoras pedagógicas, com a Pedagogia mesmo, isso falta por mais que 

haja a crítica não . 

Valéria: Uma interlocução? 

P5: Uma interlocução, exato. 

Valéria: Você está satisfeita? 

P5: Com o quê? 

Valéria: Com o trabalho (risos). 

P5: Não, não estou. 

Valéria: Ok. Agora eu vou perguntar mais sobre a sua formação, nós estamos quase 
terminando. 

P5: Está bom. 

Valéria: Voltando mais um pouquinho, desculpe. O que você mudaria no trabalho do 
psicólogo aqui? Você falou da necessidade de conversar... 

P5: Eu penso assim, o trabalho do psicólogo, dos técnicos é complementar ao trabalho da 

escola, ele não substitui, e apesar da Secretaria ter esse discurso ela coloca a gente em um 

papel de substituir, tanto é que fica dividido, TGD é para o psicólogo, paralisia cerebral é 

para a fonoaudióloga, e a Pedagogia, e a orientadora pedagógica porque não se apropria? A 

Pedagogia não está na escola? O nosso é complementar, o psicólogo vai complementar esse 

olhar, essa escuta da equipe gestora em relação à família, essa questão do comportamento, 

das relações sociais, das relações entre professor e aluno, nós vamos tentar dar outra visão 

complementando mesmo e isso não acontece. Então o que eu mudaria seria essa ênfase 

mesmo no trabalho pedagógico todos tem que se apropriar do trabalho pedagógico, que 
caminhos vamos e nós seriamos complementares ao trabalho pedagógico. 

Valéria: Vamos falar então um pouquinho da sua formação. Quando você iniciou suas 

atividades como psicóloga e quais foram? 

P5: Não vou saber precisar o ano, talvez em 1992, não sei. Ingressei na APAE 
de######Escola Especial, eu atuava na Escola Especial e também na clínica da APAE. 

Valéria: E você fazia o quê? 

P5: Atuava na própria Escola Especial também observando as crianças e ajudando a pensar, 

só que os recursos...  nós entravamos muito na questão pedagógica também infelizmente 

porque os professores tinham dificuldade e tal e nós atuávamos, também em equipe 

multidisciplinar, mas era só Escola Especial, não tinha Educação Inclusiva, não tinha essa 
ênfase que tem hoje. 

Valéria: Há quantos anos você está formada? 

P5: Vinte e três. 

Valéria: Onde você fez a faculdade? 

P5: Na Metodista. 
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Valéria: Das disciplinas que você cursou na graduação, quais você acha que foram 
fundamentais para a sua atuação com pessoas com Transtorno Global? 

P5: É difícil porque eu nem lembro das disciplinas(risos), mas a Psicodinâmica, nós 

tínhamos um módulo de Educação Especial  naquela época, Psicopatologia. Fica muito 

difícil agora nós fazermos o link, mas seria até importante pegar porque ajudaria os 
próximos cursos. Você tinha que ter uma lista para eu tentar lembrar (risos). 

Valéria: É uma idéia (risos). Das disciplinas cursadas durante a graduação, quais você acha 
que foram fundamentais para a sua atuação nas escolas? 

P5: A Psicodinâmica... é que eu fiz outras especializações então me confunde, eu não sei 

mais o que eu tive na graduação. Eu fiz Psicopedagogia, eu fiz Neuropsicologia... a 

psicopedagogia ... eu fui em busca até para tentar me apropriar mais da Pedagogia, então 

agora para te falar da graduação fica difícil mesmo, se tivesse uma lista aí eu ia olhando e 

lembrando (risos). 

Valéria: Você já me falou que possui outros cursos. De graduação você tem mais algum? 

P5: Não. 

Valéria: E de Pós-Graduação eu gostaria de saber qual foi o ano e o local que você fez esse 
curso. 

P5: ... 

Valéria: Psicopedagogia... 

P5: Psicopedagogia,acho que em 1999 talvez, Neuropsicologia em 2003, fiz mestrado na 
Faculdade de Neurologia da ####, terminei agora em julho, defendi a tese em julho. 

Valéria: Sobre o que o mestrado? 

P5: Atenção e a Memória, não tem a ver com o meu trabalho... 

Valéria: Com o seu dia-a-dia? 

P5: Até tem porque é atenção e memória, mas eu quero dizer assim, com pacientes com 

narcolepsia, é o distúrbio do sono, atenção e a memória dos pacientes com narcolepsia. 

Valéria: Você acredita que esses cursos que você fez, Psicopedagogia, Neuropsicologia e o 

mestrado contribuíram para a sua atuação de psicóloga no atendimento à pessoas com 
TGD? 

P5: Sim. 

Valéria: Em que sentido? 

P5: Em relação a, por exemplo, a Neuropsicologia na questão mesmo do funcionamento, 

como o funcionamento cerebral se traduz na questão comportamental, como se dá isso e 
como o cérebro da criança com TGD pode estar processando todas as informações. 

INTERRUPÇÃO (batidas na porta/pessoas conversando/ telefone da entrevistada/ 

tocando) 

P5: A Psicopedagogia na questão da aprendizagem me deu uma noção de aquisição da 

escrita, como as crianças adquirem a noção da escrita com Emília Ferreiro e Ana 
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Teberosky, contribui. Eu tenho até dificuldade para discernir uma coisa da outra porque eu 

sempre aproveito, eu não sou uma pessoa radical, sempre aproveito tudo o que eu aprendo. 

Eu vejo, por exemplo, aqui, minhas colegas tem uma crítica forte ao Comportamentalismo, 

ao Behaviorismo e eu não, eu agrego aos meus conhecimentos, acho que nós temos que 

dispor das técnicas necessárias do nosso aprendizado para atuação quando for necessário, 

então tem coisa sim que nós fazemos por condicionamento, nós tomamos banho e nós não 

pensamos para tomar banho, nós vamos seguindo o passo-a-passo e aquilo já está 

incorporado e você foi condicionada a tomar banho daquela forma, de enxaguar primeiro 

tal lugar. Então tem aprendizados sim que são por condicionamento e existe uma memória 

que é uma memória de habilidades motoras que tem a ver com isso, então todos esses 

aprendizados eles contribuem, por isso que eu também não sei, eu sempre lanço mão de 
todos os meus conhecimentos, está tudo incorporado. 

Valéria: Essa é a última pergunta. Quais são os requisitos necessários para a formação do 

psicólogo para que ele atue com pessoas com TGD? 

P5: A Psicanálise é importantíssima. Os requisitos? 

Valéria: Na formação o psicólogo, o que ele precisa ter? 

P5: Psicodinâmica, algum módulo sobre família, neurologia, integração sensorial, recursos 
de comunicação, observação, tem que ter uma observação muito aguçada, é isso. 

Valéria: Quanto tempo você trabalhou com diagnóstico? 

P5: Quatro anos especificamente com diagnóstico. 

Valéria: Fazendo diagnóstico? 

P5: É. 

Valéria: Tem algo mais que você queira acrescentar? 

P5: Não. Se você precisar de complemento, qualquer coisa, eu sei como é difícil fazer 

mestrado, um sufoco, você pode me liga ou me pedir por e-mail se faltou alguma coisa, não 

tem problema nenhum. 
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Entrevista com P6 

Local: a entrevista foi feita no local de trabalho da entrevistada. 

Tempo: 42’30’’ 

Valéria: Já está gravando ######, eu vou deixar aqui porque eu acho que aqui fica mais 
próximo de você... Bom, primeiro eu vou perguntar sobre você mesmo. Qual é a sua idade?  

 P6: Cinquenta e cinco anos. 

Valéria: Seu nome inteiro? 

P6: #############  

Valéria: Certo. Agora nós vamos falar um pouco sobre o seu contexto de trabalho, então eu 

gostaria que você descrevesse qual é o seu contexto de trabalho, ou seja, local, equipe, 

público que você atende características dessa população e como é que essa população chega 
até você. 

P6: Eu trabalho aqui na Secretaria da Educação de #######, eu entrei aqui em 2005 e já fui 

colocada para atender uma demanda de crianças com dificuldades na escola. Naquela 

época, os professores ainda não sabiam como lidar com as diferenças dentro da sala de 

aula, então acontecia de a criança às vezes ficar lá sem nenhuma atividade ou sem nenhuma 

estimulação, especialmente mais adequada à necessidade dela porque o professor via como 

um todo a sala de aula, então em 2005 eu iniciei, em 2006 nós aumentamos um pouquinho, 

veio um estagiário de Psicologia trabalhar aqui, e então nós abraçamos um pouco mais e 

conseguimos dar uma assistência um pouco melhor para as escolas. Em 2007 eu fiz esse 

projeto de Inclusão Educacional e nós começamos a aumentar e começamos a trabalhar 

com a sociedade de ######## mesmo, e com todas as escolas. De lá para cá tem aumentado 

muito, fizemos parcerias com a saúde, com o trabalho, a APAE, nós temos uma Escola 

Especial, ainda temos, embora nós não estejamos matriculando, mas ela nos dá apoio para 

fazermos as inclusões. Os casos de Transtorno Global são os que nós mais temos trabalho 

aqui, nós temos por volta de uns vinte e cinco na rede e no ano passado, por exemplo, eu 

tive dois casos que deram mais trabalho, os outros... como nós pegamos muito... nós 

estamos na fase inicial do ensino, então nós pegamos eles pequenininhos, então trabalhando 

nós percebemos que é mais fácil para eles e para nós também lidarmos quando a criança 

entra no Infantil.  Eu tenho casos de dez, doze anos que estão fora da escola que nós não 

conseguimos trazer porque os pais não acreditam mais na possibilidade de aprendizagem 

deles, e também a saúde tem ainda aquela visão de que eles não conseguirão nada, que não 

vão conseguir aprender. Eu faço também um trabalho aqui, um projeto do Governo Federal 
que é o BPC na Escola... 

Valéria: Eu não conheço. Como é? 

P6: É um projeto em que todas as crianças de zero á dezoito anos com alguma deficiência 

têm que estar na escola. Nós fizemos em 2010 o levantamento dessas crianças e foi 

inclusive ai que eu descobri que algumas crianças com deficiência que fazem parte do 

programa, estão fora da escola. Então assim, o nosso dever é diminuir as barreiras e facilitar 

o acesso e a permanência dessas crianças nas escolas, então de 2005 para cá, a cada ano 

tem aumentado o nosso trabalho, tanto que de 2010 para cá aumentou o nosso fluxo tanto 

dos autistas...  Porque eu tenho, fora esses vinte e cinco casos mais ou menos incluídos na 
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rede regular... eu tenho uns nove, eu acho na Escola Especial que são aqueles casos mais 

graves ainda e que precisam de um atendimento diferenciado e nós não conseguimos ainda 
incluí-los na escola. 

Valéria: O que você chama de atendimento diferenciado?  

P6: Na Escola Especial, por exemplo, eles têm mais profissionais, tem mais, vamos dizer 

disponibilidade do que eles estarem em uma sala de aula às vezes e aquela dificuldade de 

convivência com os outros para eles ainda é complicado e para as escolas regulares eu 

também acho que é muito complicado. Dos dois casos mais sérios que eu tenho na rede, 

esses dois que eu te falei, nós temos o acompanhamento do CAPS de #####( cidade 

vizinha) onde eles têm uma rede mesmo de profissionais que dão assistência para essas 

crianças, dá para a criança, nos ajuda, dão apoio para as escolas e dão apoio para a família 

também. Um desses casos é um dos casos mais graves inclusive do CAPS de ########, 

mas nós terminamos o ano assim, muito felizes porque nos conseguimos fazer a inclusão 

deles de fato, porque eles entram e vão ficando, nós deixamos um tempo muito reduzido 

para fazer a adaptação daquela criança. Nós aqui contamos com uma equipe 

multidisciplinar hoje, então nós fazemos esse acompanhamento junto com a escola, e a 

escola tem muita dificuldade ainda, talvez mais que nós. Nesses dois casos eu precisei pôr 

um professor especialista para acompanhar a criança na escola. 

Valéria: Dentro da sala de aula? 

P6: Dentro da escola, não só dentro da sala de aula, dentro da escola porque às vezes essas 

crianças quando entram na escola eles não param, não tem muita organização ainda, eles 

adoram a escola porque tem um espaço. Nos dois casos eles têm um espaço maior porque 

em casa eles ficam muito presos, os pais eu acho que com medo trancam para você ter uma 

ideia esse caso que eu fui visitar do BPC que é uma criança que está fora da escola, o 

quarto, a casa dessas pessoas não tinha janela sabe, tinha uma porta e o resto era tudo com 

grade, tudo assim, a criança sem roupa parecia um bichinho dentro de casa. Então ainda 

existe muita dificuldade das famílias, das escolas, e nossa de profissionais também, então 
nós trabalhamos com todos eles. 

Valéria: Essa equipe multidisciplinar é composta por quem? 

P6: Nós temos fonoaudiólogo, nós temos terapeuta ocupacional, nós temos estagiários de 

Psicologia, nós temos bastantes psicopedagogos, eu tenho alguns profissionais que vieram 

da Escola Especial e fora isso também nós contamos com o pessoal de lá. Temos 

estagiários aqui, tem um projeto de Inclusão Jovem, então as crianças do ensino, jovens do 

Ensino Médio, eles que estão trabalhando na Secretaria muitas vezes dão esse apoio para 
nós tanto aqui na Secretaria como nas escolas também. 

Valéria: Você é a única psicóloga da equipe? 

P6: Somos dois, tem eu e o #######, porque nós temos uma demanda muito grande de 

dificuldade acentuada de aprendizagem, as dislexias, os déficits de atenção, então nós 

dividimos a equipe, o ######## ficou organizando e capacitando os professores para esse 

atendimento nas dificuldades de aprendizagem e eu fiquei com as inclusões. Nós sabemos 

que a inclusão não aborda tanto a dificuldade quanto as deficiências, mas nós separamos 

dificuldade e deficiência, então eu coordeno o trabalho com os deficientes e ele com as 

dificuldades de aprendizagem. E foi muito bom no ano passado, foi um projeto que deu 
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muito certo, e que devemos continuar, tem uma equipe bem forte também de pedagogos e 

psicopedagogos, então está bem estruturado mesmo e estão trabalhando especialmente na 

capacitação dos professores para o atendimento nessas dificuldades. Porque,nós aqui na 

Secretaria da Educação não fazemos clínica, eu não faço psicologia clínica e quando eu 
faço é uma coisa assim muito breve, muito focada... 

Valéria: Por exemplo? 

P6: Por exemplo, no caso desses pais que nós vamos visitar, então eu vou conversar com o 

pai, ajudar ele a perceber mais que é bom para ele e é bom para a criança ter uma 

estimulação diferente e para a criança também receber um tratamento diferente daquilo que 

ela... por exemplo, um pai que acredita que o filho não vai aprender nada e que ele não tem 

condição de nada e que só está esperando Deus, dar uma solução para a criança, eu acho 

que é uma situação muito sofrida, então nós trabalhamos nesse sentido de acolhimento e de 

orientação mesmo. Por exemplo, se não tem nenhuma assistência médica eu vou 

encaminhar para o médico, se o professor não sabe lidar e eu vou tentar ajudar o professor: 

“Olha, vamos assim, assim...”. No ano passado nós fizemos um curso de formação para o 

atendimento educacional especializado, com carga horária de duzentas horas, 

semipresencial para capacitar o professor, um professor pelo menos por escola e para as 

Salas de Recurso. Hoje nós temos dezesseis Salas de Recurso em funcionamento e mais 

seis que vão começar esse ano, mas nós já temos os professores já capacitados, porque até 

então nós não tínhamos nenhum professor assim, de 2006 para cá que nós temos trabalhado 

mais com eles. Então nosso trabalho é meio que institucional, eu não faço a clínica assim de 
atender aqui o aluno, eu só atendo até que eu possa orientar a escola. 

Valéria: Então como é que eles chegam para você? 

P6: Via escola.  

Valéria: A escola liga e pede a sua presença? 

P6: É, agora, por exemplo, como hoje eu estava te falando, a escola fez a matrícula de um 

aluno com esse diagnóstico já, então ela fala para mim: “Chegou uma criança assim e nós 

precisamos de orientação de como fazer”. Então nós vamos e orientamos tanto o professor, 

inclusive se precisa de apoio e tudo, porque nos transtornos mais sérios nós sabemos que é 

complicado para um professor de trinta alunos às vezes ficar com ele dentro da sala de aula 

até porque ele não para, então eu acho que é esse o grande desafio. Essa entrada na sala de 

aula é gradativa, ela vai poucos, nós vamos trabalhando esse comportamento desse aluno 
aos poucos, então quase sempre eles gostam muito da escola. 

Valéria: Como é que você faz esse trabalho? Você que vai até a escola?  

P6: Eu vou, eu tenho uma equipe aqui mesmo, então às vezes eu vou em equipe. Eu tenho 

uma pessoa que trabalha com as deficiências intelectuais, com as deficiências motoras e 

físicas, que tem mais experiências, nas deficiências múltiplas, nós temos todas as 
deficiências na rede. 

Valéria: E com TGD?  

P6: O TGD eles estão... para nós está desde a deficiência intelectual, aquelas mais 

acentuadas, até o Asperger, o eu tenho duas crianças só com a Síndrome de Rett, os casos 

mais graves que eu tenho são os autistas clássicos e a Síndrome de Rett são bastante 
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dependentes também, eles sempre precisam de alguém então se não puder capacitar a 

escola toda no momento eu vou capacitando uma pessoa para trabalhar em todos os 
momentos dele dentro da escola.  

Valéria: Entendi. Faixa etária? 

P6: Aqui é de zero á quatorze, quinze anos, se bem que nós temos EJA, mas tem poucos 

casos no EJA.  

Valéria: Sexo? 

P6: Sexo eu não separei assim, mas eu acho que nós temos mais homens. 

Valéria: Escolarização em geral? 

P6: Deles? 

Valéria: É. 

P6: Assim, nosso sistema é seriado, na medida do possível... nós temos alguns já 

alfabetizados, alguns que leem, alguns que quando eles querem... alguns que só passam por 

isso, aquela disposição mesmo deles para fazer aquilo, tem outros que já ficam na sala sem 

problema, que acompanham a aula. O início, a entrada deles na escola é que é mais 

complicado porque o professor se desorganiza um pouco, a sala se desorganiza e depois 

que eles entram eles caminham juntos, o professor e ele, aliás, não é só o professor, o 

diretor: “E agora, o que é que eu vou fazer?”. 

Valéria: Me diga um pouquinho quais são as atividades do psicólogo para você  que 

trabalham as suas atividades no dia-a-dia. O que você faz, o planejamento, quais as suas 

intenções no contexto, se tem alguma atividade além dessa que você já me falou um 

pouquinho dessas visitas, quais suas atividades mesmo? 

P6: Eu faço uma avaliação clínica e psicopedagógica, eu sou psicóloga clínica e 

psicopedagoga, fiz Educação Especial, então os diagnósticos na escola quase sempre 

sobram para mim. Então a escola fala, eu vou lá, vejo e eu oriento o que deve ser feito, vai 

mandar para o médico, está em acompanhamento médico, se não está eu vou encaminhar, 

vamos conversar com a família, então é dar apoio para que essa criança esteja na escola se 

desenvolvendo, e que a família esteja participando desse processo de aprendizagem 

também da criança. 

Valéria: Então você orienta professores, pais? 

P6: Sim, nós temos encontro com os pais todo mês, isso já no cronograma de atendimento, 
mas é claro, na hora que ele precisa... 

Valéria: Esses encontros são individuais ou em grupo? 

P6: Os mensais são em grupo. Eu fazia só com um grupo de autistas, mas eu achei que se 

fizesse, por exemplo, com um intelectual, com um físico com tudo seria mais rico porque às 

vezes o pai do autista acha que ele é o pior dos piores (risos), então no ano passado nós 
começamos a fazer assim, juntos, eu fiz todas as deficiências juntas. 

Valéria: Você sentiu melhora?  
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P6: Eu acho que foi melhor, então os pais contam experiências e aprendizagens então eles 

trocam muito e os pais das crianças ainda são bastante carentes, eles querem atenção, 
querem saber se está certo o que eles estão fazendo, enfim. 

Valéria: Então pelo que eu estou entendendo você tem um trabalho muito pontual com as 

famílias? 

P6: Tenho. 

Valéria: E é só você que faz o grupo? 

P6: Não, toda a nossa equipe é capacitada, tudo o que eu faço eu capacito a equipe para 
fazer e faço junto com ela. 

Valéria: Entendi. 

P6: Por exemplo, só se eu tenho um PC lá... a minha intervenção na sala de aula vai ser 

menor, então eu já mando uma especialista  para poder intervir na proposta de atividade de 

estimulação para que aquela criança acompanhe. Apesar de que assim, nós dentro da sala 

de aula procuramos trabalhar o mais natural possível junto com os outros, nós sempre 

procuramos uma forma junto, de trabalhar deles trabalharem juntos, e o atendimento 

totalmente voltado para a necessidade dele nós fazemos na Sala de Recursos para ele não se 

sentir... porque eles mesmos não querem fazer mais as coisas diferentes dos outros dentro 
da sala de aula. 

Valéria: Qual é a sua expectativa diante desses atendimentos? 

P6: Eu sempre comento aqui com a nossa equipe que nós estamos tendo um novo perfil de 

criança porque às vezes você atende a criança inicialmente com todo perfil de autista e 

depois ele vem, por exemplo, para a Síndrome de Asperger que é uma coisa assim mais 

tranquila, então eu acho que a estimulação mais precoce hoje vai favorecer o 

desenvolvimento dessas nossas crianças no futuro, tanto a adaptação delas na sociedade 

como da sociedade à elas também. Nós sentimos que já diminuiu muito, aqui em ##### foi 

um projeto que deu muito certo. Nós fizemos ano passado uma avaliação da inclusão em 

#######, até em uma ocasião que estava aqui a APAE especialmente, estava com 

dificuldade no seu papel de encontrar o papel dela, o que é papel da escola e tal, então nós 

percebemos já um grande avanço e esse ano nós temos no calendário também um novo 

momento de avaliação que é para conscientização social, para eles participarem desse 

processo de evolução da educação, da educação mesmo porque eu acredito muito que essa 
educação junto favorece o desenvolvimento da criança com deficiência.  

Valéria: Entendi. Então essa é a sua expectativa, de melhora?  

P6: Vai melhorar para os dois lados porque nós temos uma sociedade bastante agressiva e 

violenta, eu acho que falta um pouco essa convivência para saber também, para sentir um 
pouco, para trabalhar um pouco a sensibilidade das outras pessoas também. 

Valéria: Quais são as abordagens que você utiliza no seu trabalho? 

P6: Olha, essa é uma pergunta difícil (risos), essa é uma pergunta muito difícil porque em 

todos os cursos que eu fiz... se você perguntar: “Você é psicóloga?” “Eu sou psicóloga.” 

“Você é psicopedagoga?” “Sou psicopedagoga” mas quando você está atendendo um 

cliente você não separa isso, nós usamos todos os recursos que nós temos, não é verdade? 
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Eu uso tudo o que eu tenho disponível, eu sou Psicanalista, fiz Psicanálise, então tudo o que 

eu tenho de conhecimento eu uso para ajudar, para avaliar eu uso a Psicopedagogia, uso a 

Psicologia, mas hoje em dia já tem muito da Neurociência que está entrando, para a 

estimulação dessas crianças eu acho que valem todas, aquela que se adaptar melhor ao 
aluno (risos). 

Valéria: Entendi. Quais as contribuições do psicólogo para o atendimento das pessoas com 
TGD? No que você acha que o psicólogo contribui? 

P6: Nas minhas escolas aqui antes de aparecer o TGD assim, eu achava que toda escola 

deveria ter um psicólogo, por causa dessa estrutura do professor ainda que está em 

transformação, essa nova proposta educativa, então os professores mesmo gostam de 

conversar, de contar das suas dificuldades e aprender ou conhecer caminhos novos. Agora, 

com TGD eu acho que ele é importantíssimo, o psicólogo e o psicopedagogo também, eu, 

por exemplo, a Psicopedagogia me ajuda muito porque eu fiz Psicologia Clínica, eu fiz 

educacional, passei pela educacional também, mas eu precisei me aprofundar mais na 

educação para ajudar esse professor e ajudar na compreensão desse aluno, então eu acho 
que o psicólogo é importantíssimo hoje, na educação que nós temos hoje. 

Valéria: Que bom (risos). Tem algumas coisas que você já respondeu por isso que eu estou 

passando, por exemplo, se você trabalha com outros profissionais, você já me disse que 

trabalha. Quais são as expectativas que esses profissionais têm do seu trabalho? 

P6: A equipe que trabalha comigo é uma equipe escolhida a dedo, então todos eles 

acreditam na evolução, no desenvolvimento, nas possibilidades de desenvolvimento das 

habilidades dessas crianças. Com TGD ou não nós sabemos e nós acreditamos porque nós 

vemos, nós observamos isso. Você começa de uma situação muito precária e você vê a 

evolução, então todos acreditam na possibilidade de evolução dessas crianças e da 
educação como um todo. Se você perguntar aqui para todos eles vão defender essa ideia. 

Valéria: E o que eles esperam do seu trabalho? 

P6: Que a gente continue, porque eles estão comigo (risos). Agora todos elogiam muito e 

me... Eu acho que nem é tanto porque se não fosse eu teria aparecido outra pessoa, eu sou 

uma pessoa substituível lógico, mas eu mesma pessoalmente considero que nós 

desenvolvemos um trabalho muito bom em ### nesse tempo em que nós estamos aqui. Eu 

sou pioneira aqui em ####### e nós somos reconhecidos pela comunidade de #####. 

Valéria: E o que você espera deles? 

P6: Que ele nos ajude sempre. 

Valéria: Parceria? 

P6: Parceria, isso é fundamental, inclusão não se faz sozinha, precisa mesmo. 

Valéria: O que você acha que potencializa o seu trabalho? Quais as condições que 
potencializam o seu trabalho e se essas estão presentes no seu ambiente de trabalho? 

P6: Estão, as parcerias. Aqui na Secretaria da Educação eu sempre contei com apoio, é 

claro que mesmo como Secretaria no início desse trabalho foi uma conquista também 

nossa, foi necessário uma experiência para isso, porque antes não se trabalhava com a 

inclusão assim, de 2005 para cá que nós estamos... mais especificamente em 2007 quando 
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eu lancei esse projeto e que todo mundo abraçou. Então assim, nossos gestores é 

importante, a nossa secretária, a nossa prefeita, a Câmara Municipal, o Fórum, todos eles 

tem influência e estão caminhando junto conosco, então nós não caminhamos sozinhos. Eu 

tive uma determinação, nós temos uma postura de defesa vamos dizer da inclusão 

educacional, ou seja, do atendimento a essas crianças na rede regular, nós acreditamos nisso 

e não é fácil não porque às vezes nós temos alguns casos que a pessoa chega e fala: “Não 

dá! Nós não temos condições de atender assim e tal, tal...” então tudo bem. Por exemplo, 

em 2008 eu tentei fazer a inclusão de todos os casos que eu tinha na Escola Especial e eu 

não consegui por resistência da família e por resistência da Escola Especial que não 

acreditava ou não confiava ainda na nossa capacidade de trabalho aqui fora, então nós 

tivemos que dar tempo a eles, tivemos que trabalhar com as famílias, mostrar para elas, ao 

longo desse tempo as possibilidades e o que nós já conseguíamos fazer para essas crianças, 

então eu acho que foi uma conquista, mais uma conquista, nós não entramos assim, nós 
fomos conquistando esse espaço. 

Valéria: Você acha que tem condições de trabalho boas para isso? 

P6: Sim, sim, como nós temos esse apoio da gestão pública, as escolas estão melhorando 

nas acessibilidades, o próprio Governo Federal tem dado muito apoio para nós. Essas Salas 

de Recursos que nós recebemos , veio do Federal, então tudo isso são recursos que nos 
ajudam a trabalhar com as diversidades na escola, especialmente nas deficiências.  

Valéria: Você está satisfeita com o seu trabalho? 

P6: Amo de paixão. 

Valéria: Mudaria alguma coisa? 

P6: Eu acho que nós temos sempre que melhorar, eu acho que eu estou sempre melhorando 

a equipe, nós investimos muito em conhecimento, tudo o que tem de novo nós estamos indo 

ver, nós estamos estudando junto com os professores. Nós damos o curso, fazemos o curso 

de formação e capacitação dos nossos professores, mas para isso nós também estamos 
sempre nos atualizando. 

Valéria: Considerando a sua experiência profissional em educação especial, educação 

inclusiva, você acredita que há mais convergências ou divergências no trabalho do 

psicólogo? Os outros psicólogos que trabalham na área de educação especial, tanto aqui 

como em outros lugares, você acha que o trabalho do psicólogo é mais convergente ou 

divergente? 

P6: Eu não entendi muito bem... 

Valéria: Nós psicólogos pensamos diferente, fazemos muito diferente uns dos outros, ou 
nós temos uma convergência, buscamos sempre uma mesma linha de trabalho? 

P6: Não, não busca, existem muitas diferenças. Eu não tenho assim muita convivência, mas 

do pouco que eu tenho com outros psicólogos da educação, existe uma dificuldade na 

profissão eu acho ainda para fazer essa articulação e para ter essa determinação de 

possibilidades, porque precisa de experiência é uma coisa nova para nós também eu acho, é 

um desafio sempre. Então os profissionais agora, os mais novos eu acho que estão sendo 

mais bem preparados para isso, mas tem muitos ainda que estão mais na teoria do que na 

prática, o gostoso aqui de ##### é isso, e o que me favoreceu muito foi a prática junto com 
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a teoria. Muitas coisas que eu estudei na faculdade, por exemplo, síndromes, coisas que eu 

vi e achei que era só lá no caderno que eu iria ver, eu vejo aqui de verdade e isso é muito 

bom, nós aprendemos fazendo, aprendemos juntos, aprendemos respeitando tanto o tempo 

do outro como o nosso tempo também para fazermos melhor. 

Valéria: O que é TGD? 

P6: Transtorno Global do Desenvolvimento. 

Valéria: E como você caracterizaria uma criança com TGD? 

P6: É aquela criança que tem alguns sinais específicos, crianças que às vezes parecem não 

entender o que ouvem que tem movimentos repetitivos, que repete aquilo que você diz, são 

crianças que não se interagem, que tem dificuldade de interação com outras crianças, às 

vezes mesmo conosco você está falando e ela está tocando a vida dela muito independente 

no mundo dela, parece que eles têm um mundo meio a parte. As famílias também sentem 

um pouco essa dificuldade e outra, quando eles são pequenos eles tem muita dificuldade de 

separação da mãe, então, por exemplo, quando eu começo a atender uma criança, a criança 

não fica comigo, eu preciso ter algum tempo com a mãe até que a criança se acostume 

comigo. E eu vou observando aquele comportamento dela, as brincadeiras são diferentes, 

eles gostam, por exemplo, dos ventiladores, daquele movimentos, daqueles carrinhos 

enfileirados, aquelas coisas assim... Eu diria assim que eles são muito autônomos para nós e 

isso atordoa um pouco as nossas atitudes então nos deixa meio que ansiosas talvez, mas eu 

até já estou mais acostumada (risos). 

Valéria: E educação inclusiva, o que é? Explica para mim. 

P6: Educação inclusiva é a educação que dá conta do atendimento de todos no ambiente 

escolar, então uma escola inclusiva é aquela que consegue atender as necessidades de 

todos, que tem um olhar mais individualizado para o aluno, embora esteja trabalhando com 

o todo, tem um olhar para aquela necessidade e tem como se mobilizar, tem como se 

articular com as outras especialidades por exemplo. Hoje em dia chega alguém na escola 

mesmo sem diagnóstico e eles passam para nós, as escolas hoje estão muito espertas, são 

sempre elas que nos acionam, ou elas ou a saúde, ou vem de neurologista ou de pediatra 

para mim ou vem das escolas: “Tem uma criança assim, assim... ela está diferente, ela não 

está acompanhando aqui, parece que ela não me escuta...”. Então, o professor faz a 

observação e depois eu vou ajudar ele, fazer o encaminhamento e ver como intervir nesse 
comportamento dessa criança. 

Valéria: Você acha que as crianças com Transtorno Global podem frequentar 

P6: Podem, devem quanto mais cedo possível (risos). 

Valéria: Um pouquinho da sua formação. Quando você iniciou suas atividades como 
psicóloga? 

P6: Em 1999. 

Valéria: Há quantos anos você está formada? 

P6: Sabe que eu esqueci... Eu comecei a atuar logo em seguida que eu me formei, eu me 

formei em 1985, 1986. 

Valéria: E na sequência? 
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P6: Eu fui trabalhar como clínica, e eu nunca parei de estudar, eu sempre estou estudando, 

inclusive agora eu estou inscrita para fazer um curso de docência superior. Quando eu fiz 

Psicologia eu fui fazer a Psicanálise, eu achei que precisava me trabalhar um pouco, eu 

achava que a Psicologia não fazia você trabalhar muito... não era uma exigência acadêmica 

da escola que você se cuidasse para depois entender melhor o processo dos outros, então a 
Psicanálise me ajudou muito. 

Valéria: Você fez quanto tempo de Psicanálise? 

P6: Três anos.  Fiz o curso de Psicanálise e já comecei a trabalhar na clínica como 

psicanalista e psicóloga. Depois eu fui fazer uma... como que chama... essa daqui eu me 

afastei, mas eu fiz aquela da somatização, como que chama, eu fiz aquele curso da 
somatização das doenças... 

Valéria: Psicossomática? 

P6: Fiz Psicossomática, e depois quando eu entrei aqui na educação, até então no 

consultório apareciam alguns casos que eu usava um pouco do escolar, mas para ver as 

habilidades de profissão, para ajudar no vocacional. Quando eu entrei aqui na Secretaria foi 

que eu abracei a educação de alma mesmo, aí eu fui fazer a Psicopedagogia, depois eu fiz 

Didática, fiz a Educação Especial... 

Valéria: Pós-graduação? 

P6: Tudo de pós. 

Valéria: Você fez Psicopedagogia, Didática e Educação Especial? 

P6: É... eu estou fazendo ainda, estou estudando ainda (risos). 

Valéria: Em qual instituição você fez o curso de Psicologia? 

P6: Na Universidade Ibirapuera em São Paulo. 

Valéria: Embora você tenha falado mais ou menos, das disciplinas que você cursou na 

graduação quais que você acha que foram fundamentais para a sua atuação agora com 
pessoas com Transtorno Global do Desenvolvimento? 

P6: A Psicologia do Desenvolvimento que me ajudou muito, acho que eu tive uns dois anos 

de Psicologia do Desenvolvimento e eu acho que ela é a base de toda a aprendizagem. 

Valéria: E quais que você acha que foram fundamentais para você atuar junto às escolas? 

Do que você aprendeu na graduação, das disciplinas que você teve, alguma você acha que 
foi fundamental? 

P6: Eu acho que todas, porque todas são importantes, mesmo aquela dos testes hoje são 

importantes. Em algum momento nós vamos ver o desenvolvimento dessa criança, é claro 

que é uma visão mais do todo, o nosso olhar não é o desenvolvimento só dessa capacidade 

de ler e escrever, mas é a capacidade de aprendizagem do indivíduo como um todo. Então, 

a do desenvolvimento eu acho que é bastante abrangente nessa área, mas, por exemplo, a 

Psicomotricidade me ajudou muito, os estágios, naquela época não chamava Educação 
Especial, era outro nome... 

Valéria: Excepcional?  
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P6: Excepcional. Eu fiz um estágio com deficientes, com crianças excepcionais que 

erammais as intelectuais que tinham na época, acompanhei oficinas, e eu acho que tudo o 
que eu fiz na Psicologia, tudo o que eu observei é importante para cá. 

Valéria: Eu queria saber se você tem outros cursos de graduação ou pós-graduação e você 

já falou... 

P6: Eu tenho de pós, eu quero fazer mestrado, mas eu ainda estou sem tempo (risos). 

Valéria: Em sua opinião, quais são os requisitos necessários na formação do psicólogo para 
atender pessoas com Transtorno? 

P6: Eu acho que a experiência mesmo, não dá para você estudar e ir atender, você tem que 

atender para você aprender a lidar com ele. Que cada caso, o TGD não é igual, é sempre 

diferente um do outro, eu te falei de algumas características, mas às vezes eles são 

diferentes, é igual ao intelectual, você pode fazer uma sala só de intelectual porque eles vão 

ser diferentes um do outro, vão dar respostas diferentes. Então eu acho que é isso, é a 

experiência que faz com que nós tenhamos mais segurança no atendimento e ter essa crença 
de que é possível. 

Valéria: Há alguma coisa mais que você gostaria de acrescentar? 

P6: Não, já falei que eu amo o que eu faço e eu fico contente que pessoas assim como você 
estejam preocupadas também com essa área. 

Valéria: Obrigada 

 


