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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta a importância do plantão psicológico no ambiente escolar. O 

plantão psicológico é uma modalidade de atendimento diferenciado, que tem como público alvo 

qualquer pessoa no exato momento de sua crise. Assim, o plantão psicológico como forma de 

atendimento na escola se torna apropriado para lidar com a situação do indivíduo e reduzir seu 

estado de sofrimento.  
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INTRODUÇÃO  

 

Este trabalho foi realizado em uma escola estadual do município de Dracena – SP, como 

cumprimento do estagio em psicologia escolar da faculdade de psicologia, com o objetivo de 

formação de psicólogo e oferecer serviço de qualidade ao público escolar, as intervenções 

propostas, foram plantões psicológicos e grupos focados em temas específicos que foram 

levantados à partir do surgimento de novas demandas . 

O Plantão Psicológico é um tipo de intervenção que acolhe a pessoa no exato momento de 

sua necessidade, ajudando-a a lidar melhor com seus recursos e limites.  

Para que haja uma boa compreensão da queixa central, o estabelecimento do vínculo nem 

sempre é fundamental, mas a habilidade que o terapeuta tem de estar disponível para o paciente 

tem um valor inestimável para o bom andamento do processo. 

Em certas ocasiões o paciente não procura o plantão psicológico em busca de ajuda. Sua 

intenção pode ser apenas a de ser ouvido e poder falar sobre algo que já não encontra mais 

espaço para ser dito em seu convívio social. 

A psicologia escolar e educacional por sua vez tem o intuito de promover intervenções 

preventivas e contextualizadas, buscando o bem estar biopsicossocial da comunidade escolar. Ter 

uma escuta especializada nesse espaço torna-se primordial para o desenvolvimento das inter-

relações, minimizando assim problemas de comportamentos e ajustamentos escolares. 

A proposta do plantão psicológico na escola foi proporcionar ao aluno um momento de 

escuta de questões emergentes promovendo intervenções através de orientações pontuais.  

 

DESENVOLVIMENTO  

 

A psicologia escolar tem nos últimos tempos procurado se estabelecer no campo de atuação 

escolar, devido a determinantes históricos, o profissional que adentra esse ambiente tem muitas 

dificuldades. “Quando um psicólogo pisa no território escolar (em outras instituições educativas), 

intensifica as expectativas e olhares classificatórios e comparativos dos indivíduos tomados 

isoladamente” (MEIRA; ANTUNES, 2003 p. 63). 

Dentro dessa perspectiva adotando-se como prática escolar o plantão psicológico, devemos 

nos atentar para não confundir o papel do psicólogo no contexto escolar, pois este irá privilegiar 
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as questões de saúde mental e demandas emocionais do cliente (CURY, 1999 apud CHAVES E 

HENRIQUES, 2008), e não fazer atendimento para fins classificatórios e excludente. 

Segundo Doescher & Henriques (2012), o Plantão Psicológico é uma intervenção 

psicológica que busca acolher o indivíduo em um momento de emergência auxiliando - o a lidar 

melhor com seus limites e recursos. Sendo assim, orientando-as a buscar o sentido de sua 

existência através da compreensão de seu sofrimento. 

A escuta oferecida pelo serviço é tida como cuidado, seu foco principal é situar o tipo de 

relação que o homem estabelece com o mundo e consigo mesmo. Possibilitando ao homem novas 

formas de ser no mundo, dando sentido a sua existência através do auxílio oferecido pelo Plantão 

e também à diminuição de sua angústia. (OLIVEIRA, 2014). 

Existem trocas que são intersubjetivas entre a pessoa que traz a sua história e o plantonista. 

O plantonista naquele momento único se configura como um educador, pois a educação é um 

acontecimento que se cria a cada dia, sendo assim o pensar consciente do educador tem de rever 

e renovar suas práticas todos os dias. (CHAVES; HENRIQUES, 2008). 

Tendo em vista essa atuação dentro da perspectiva escolar temos de entender que o discurso 

proferido e as escutas são de grande importância para se alcançar resultados satisfatórios. “o 

objetivo do trabalho do psicólogo na escola é o de abrir um espaço para circulação de discursos, 

naquelas instituições em que a ausência dessa circulação estiver comprometida a realização dos 

objetivos institucionais.” (MACHADO; SOUZA, 2010, p.61)  

 

O plantão psicológico na escola 

 

 O plantão psicológico foi implantado em uma escola estadual que atende em média 

quinhentos alunos, localizada em um bairro de periferia de Dracena - SP, o bairro é permeado por 

vulnerabilidade. A direção da escola se mostrou aberta a proposta do plantão psicológico, pois 

não é a primeira vez que recebe estagiários de psicologia. 

Os professores na sua maioria foram receptivos a proposta do plantão e enfatizaram as 

necessidades de alguns alunos na sala de aula, porém foi perceptível que alguns tinham 

expectativas de que resolveríamos os problemas de comportamentos e aprendizagem dos alunos, 

e que o simples fato de participarem do plantão traria a “cura” dos problemas apresentados. 

O projeto ocorria no período da tarde. Os alunos tinham a liberdade de procurar a sala do 

plantão no momento em que sentir necessidade. Foram atendidos alunos no 6° ano ao 8° ano, 

com faixa etária entre 12 e 14 anos. Cada aluno tinha o direito de participar no máximo quatro 

vezes do plantão.  
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Nos primeiros encontros os alunos não se sentiam confortáveis com a nossa presença, 

muitos tinham receio das intervenções que seriam aplicadas nesse contexto, mas foram aos 

poucos interagindo conosco. 

Com relação à motivação que levou o usuário a procurar o serviço do Plantão Psicológico, 

foi perceptível que todos encontraram no plantão uma forma de escape, alguns adolescentes 

compareceram por curiosidade, pois não sabiam o que encontrar naquele espaço que se 

apresentou também como fuga temporária da sala de aula outros por necessidade de desabafar e 

sentir acolhido. Os temas mais abordados estavam relacionados às questões de conflitos 

familiares. Muitos adolescentes relataram que os pais brigam muito em casa e que muitas vezes a 

violência física e diversas privações ao verificar a ficha de acompanhamento escolar destes 

alunos, foi possível notar que alguns apresentam problemas de comportamento também no 

ambiente escolar. 

Houve alguns relatos de alunos que sofrem bullying na sala de aula, os mesmo 

manifestaram um grande sentimento de humilhação e grande desmotivação a ir para escola, por 

não encontrarem espaços para relatarem seus problemas, pois muitos viam esses eventos como 

comportamentos normais de adolescentes. 

Para trabalhar essas temáticas foram realizados grupos com os adolescentes, onde os 

mesmos foram convidados a participarem da intervenção grupal, composta de trinta e cinco 

alunos, na qual foram realizadas vivências e dinâmicas com a finalidade de gerar autonomia, para 

que assim, encontrem mecanismos socialmente aceitos para lidar com os problemas vivenciados. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O plantão psicológico representou-se como uma forma de atuação do psicólogo no 

ambiente escolar, pois este leva os indivíduos a trazer a angústia em um espaço de acolhimento,  

muitas vezes como foi notado, não encontram espaços para serem externadas no ambiente 

escolar.Demonstrando ser uma forma de identificar as motivações de alguns comportamentos 

inapropriados apresentados no ambiente escolar, porém vale ressaltar que esse não é o verdadeiro 

intuito desse processo, pois a ideia é conter crises no momento de seus acontecimentos e não 

fazer diagnóstico, porém a identificação de fatores sociais e emocionais que podem estar 

interferindo no funcionamento da instituição podem guiar futuros trabalhos do psicólogo. 

Alguns dos alunos atendidos na escola mostraram necessidade de acompanhamento 

psicoterápico, estes não foram atendidos em modalidade clínica na escola por não se caracterizar 

uma prática da psicologia escolar, foram encaminhados para a clínica da faculdade para 
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procederem aos atendimentos. Seria interessante a implantação deste espaço de escuta nas 

escolas, principalmente as que atendem um público adolescente, pois este tem mostrado-se de 

grande produtividade para a psicologia e para as instituições escolares. 

Porém poucas pesquisas são encontradas nessa área necessitando de expansão e abrindo 

espaço para que futuros pesquisadores adentrem essa área e torne essa prática da psicologia cada 

dia mais difundida. 
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