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COMUNICAÇÕES ORAIS 
 

 

FORMAÇÃO INICIAL EM PSICOLOGIA ESCOLAR: PRÁTICA NUMA ESCOLA ESTADUAL DE PORTO VELHO/RO 

 Área temática: Formação do Psicólogo Escolar/Educacional 

 CLAUDIR PAULO LOCH JUNIOR; LUCIANO SÉRGIO DE SOUSA GUEDES; CINTIA FROTA BISCONSIN  

Desde a década de 1980 vem sendo denunciadas e combatidas pela Psicologia Escolar Histórico-Crítica as 

concepções e as práticas do Psicólogo Escolar que estão calcadas no modelo clínico de atendimento 

individual que compreende estar no aluno e/ou em suas relações parentais as causas das dificuldades de 

aprendizagem e a origem do fracasso escolar. A Teoria Crítica questiona duramente esse entendimento de 

ser humano fragmentado, uma vez que considera e analisa o todo da estrutura escolar e sua conjuntura 

sócio-político-ideológica, onde a história escolar do aluno mantém uma relação dialógica entre ele, seu 

meio e outros indivíduos, inexistindo por si só. Destarte, visando uma formação profissional comprometida 

com a igualdade social e com uma prática não-alienante que compreenda a totalidade do processo de 

escolarização e despreze todo preconceito que permeia o cotidiano escolar, as disciplinas de PEPA I e II, 

ministradas sob o olhar da Teoria Crítica, oportunizaram aos acadêmicos de Psicologia da Universidade 

Federal de Rondônia o aprendizado dos conhecimentos teórico-práticos necessários a uma atuação crítica 

e coletivizada do Psicólogo no âmbito escolar. Deste modo, esse trabalho pretende expor os resultados da 

intervenção de um grupo de alunos numa Escola Estadual de Porto Velho/RO que buscou proporcionar aos 

pais, professores e alunos com alguma queixa escolar um espaço onde pudessem expor suas queixas, 

angústias e expectativas em relação aos gestores escolares, à instituição escolar e ao sistema educacional. 

TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE: OS (DES)CAMINHOS DA CONSTRUÇÃO DE UM 

CONCEITO 

 Área temática: Formação do Psicólogo Escolar/Educacional 

 IEDA MARIA MUNHÓS BENEDETTI; ALEXANDRA AYACH ANACHE - UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

MATO GROSSO DO SUL 

O presente trabalho traz a análise do processo de construção do conceito de TDA/H – o conceito e seus 

pontos críticos, os sujeitos diagnosticados e a escola e a família envolvidos, os tratamentos e a literatura 

sobre o tema, enfim, os descaminhos de um transtorno. Partindo de casos entrevistados, a pesquisa se 

desenvolve em quatro grandes momentos. No primeiro, faz-se uma análise evolutiva do método científico, 

estabelecendo os fundamentos metodológicos da pesquisa, com a apresentação da Metodologia 

Qualitativa utilizada na tese. O segundo traça o cenário no qual foi construído e atua o conceito de TDA/H – 

o capitalismo contemporâneo –, analisando a escola, suas recentes transformações, a família e a 

sociedade de consumo. O terceiro momento traz uma revisão de literatura sobre o conceito de TDA/H, a 

partir da visão hegemônica (positivista). Por fim, são apresentadas vertentes críticas que oferecem 

contrapontos à visão hegemônica: a Psicodinâmica e a abordagem Histórico-Cultural; Infere-se que o 

TDA/H é um megadiagnóstico: todo um conjunto de manifestações subjetivas do sujeito contemporâneo foi 

apropriado pela ciência positivista que o classificou, definiu, mediu e propôs estratégias de cura tornando-o 

elemento gerador de consumo. Na dinâmica desse mega-conceito, escola e família ficam eximidas da 

responsabilidade de repensar suas práticas e vinculações, ficando a culpa centrada no sujeito que recebe o 

diagnóstico. Conclui-se, também, que as dimensões gigantescas conferidas ao TDA/H permitiram que 

vários possíveis outros diagnósticos fossem abarcados por uma única expressão conceitual e que várias 

questões fossem condensadas por uma única sigla. Assim, infere-se que o referido transtorno pode 

realmente existir a partir de um dado modelo que referencia a construção do conhecimento, mas está super 

dimensionado e, sobre sua alçada, escondem-se erros cometidos nos campos da ética, da má formação 

profissional, da banalização da medicamentacão, da superficialidade das análises e das leviandades 

ideológicas. 
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O PSICÓLOGO ESCOLAR E A ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL: DESVENDANDO E ABRINDO NOVOS CAMINHOS 

 Área temática: Formação do Psicólogo Escolar/Educacional 

 LARISSY ALVES COTONHOTO; IVONE MARIA NUNES PERES; MARLI ISABEL DE SOUZA; VANESSA 

KELLEN ALVES CAIXETA; CÁSSIA ANGÉLICA NOGUEIRA BARBOSA; ESEQUIAS CAETANO DE 

ALMEIDA NETO; HOHANA HASSAN JOMAA – CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS 

O presente estudo teve por objetivo investigar e caracterizar a percepção de alunos de uma escola pública 

sobre o papel do psicólogo escolar enquanto orientador profissional. A pesquisa foi realizada com 100 

alunos de 3º ano colegial diurno e noturno de uma escola estadual de Patos de Minas. Foi elaborado e 

aplicado um questionário semi-aberto e feita uma comparação entre as respostas de alunos do turno diurno 

e noturno. Os resultados parciais revelaram que 45% dos alunos trabalham independente de estudarem 

pela manhã ou à noite. Do total, 25% estavam atrasados em sua trajetória escolar. Em relação às 

expectativas profissionais, 32,5% dos alunos visavam reconhecimento profissional, 31,5% pretendiam 

ganhar dinheiro, 30,6% buscavam a felicidade e apenas 3,2% relacionaram à escolha profissional à status 

ou não tinham nenhuma expectativa profissional. Os alunos atribuíram ao psicólogo escolar o papel de 

orientador através de palestras, dinâmica de grupo e outras estratégias pertinentes (34,25%); propostas 

com motivações profissionais (25%); desenvolvimento de atividades práticas em relação às profissões 

(24%) e informações sobre as profissões atuais de trabalho (16,66%). Pode-se concluir, a partir da leitura e 

interpretação dos dados que os alunos que participaram da pesquisa têm uma visão positiva do que seja o 

papel do psicólogo escolar junto ao ensino médio, mas percebe-se haver a necessidade de apresentar, 

esclarecer e discutir os resultados deste estudo para uma futura intervenção, pois dessa forma o psicólogo 

poderia realizar, além das atribuições mencionadas na pesquisa, outras intervenções como apoio e 

acompanhamento psicopedagógico, orientação de pais e professores para que alunos pré-vestibulandos 

possam se sentir preparados, seguros e confiantes em relação ao futuro profissional. Esse estudo contribui 

para que as escolas percebam a necessidade de ter um psicólogo e, juntos, trabalharem e promoverem 

uma educação de qualidade. 

A REPRESENTAÇÃO DE DEUS EM ESTUDANTES DE PSICOLOGIA 

 Área temática: Formação do Psicólogo Escolar/Educacional 

 MARA LUCIA CARDOSO FERRETTI; ELIANE BRIGIDA MORAIS FALCÃO – UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

RIO DE JANEIRO 

Esta pesquisa desenvolveu um estudo comparativo das representações sociais sobre Deus, realizado em 

três momentos da graduação (início, meio e final) do curso de Psicologia de duas universidades, uma 

pública e outra privada. Discutiram-se as características das possíveis relações entre o contexto acadêmico 

e científico da formação e a crença religiosa dos alunos. A metodologia, de natureza qualitativa, utilizada foi 

a do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), criada por Lefèvre e Lefèvre (2000). Os dados foram coletados 

com o preenchimento de um questionário composto por perguntas abertas e fechadas, tendo estas últimas, 

permitido investigar o padrão sociocultural dos alunos. As questões abertas abordaram o tema sobre a 

descrição e definição de Deus. Os resultados parciais mostram que em ambas as universidades a presença 

do sexo feminino é maior, porém o número de jovens na universidade pública é mais elevado do que na 

particular. Prevaleceu entre os estudantes o discurso de “Deus como Protetor”, declarando-se 

predominantemente religiosos cristãos. A importância do conhecimento das representações sociais de 

Deus entre os estudantes é elemento necessário para a compreensão do comportamento estudantil diante 

das explicações científicas apresentadas no curso de psicologia. 

DESENVOLVIMENTO DE UM PROGRAMA EDUCATIVO PARA ADOLESCENTES INGRESSANTES NO MERCADO DE 

TRABALHO: UMA EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO 

 Área temática: Formação do Psicólogo Escolar/Educacional 

 TATIANE ZANFELICI – UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS; FERNANDA AGUILLERA – 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, CENTRO UNIVERSITÁRIO HERMÍNIO OMETTO E UNIVERSIDADE 

METODISTA DE PIRACICABA 

Objetivou-se apresentar uma experiência de estágio supervisionado na área “Práticas Educativas e 

Sociais”, realizado por um grupo de alunas de um curso de Psicologia. O estágio consistiu na elaboração e 

implementação de um programa educativo para grupos de adolescentes ingressantes no mercado de 

trabalho (menores aprendizagens). Participaram grupos que frequentavam duas instituições educacionais, 
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sem fins lucrativos, as quais atendiam jovens de baixa renda familiar que cursavam o ensino médio em 

escolas públicas, visando ao oferecimento de capacitação e encaminhamento dos jovens para o trabalho, 

porém cuidando para que os estudos não fossem abandonados. Após levantar as necessidades 

institucionais, caracterizar o público atendido e consultar referências bibliográficas da área, o programa foi 

estruturado e implementado, tendo em vista o ensino de algumas habilidades sociais e de comunicação aos 

grupos de adolescentes. Foram realizados cerca de cinco encontros semanais com 14 grupos, trabalhando 

com as temáticas: “Comunicação”, “Assertividade”, “Resolução e Enfrentamento de Problemas”, “Auto-

estima”, e “Escolhas”. Algumas das estratégicas utilizadas foram: expressão escrita, dramática ou artística, 

dinâmicas de grupo, discussão de filmes e histórias. Ao término, os encontros eram avaliados 

anonimamente pelos adolescentes, que pareceram satisfeitos com o programa, atribuindo-lhe conceitos 

como “Ótimo” e “Bom”, e sugerindo a introdução de mais encontros sobre assuntos variados. Os 

coordenadores e profissionais responsáveis pela instituição também se mostraram satisfeitos, comentando 

que as oficinas beneficiavam os adolescentes ensinando técnicas que favoreciam o contato social, sendo 

refletidas nos relacionamentos com os colegas, na instituição e no ambiente de trabalho posterior. O vínculo 

entre a universidade e as instituições foi renovado ao final do ano, possibilitando que o programa fosse 

novamente oferecido. Acredita-se que o estágio cumpriu seus objetivos, trazendo benefícios aos 

adolescentes, às instituições, e proporcionando às estagiárias conhecerem alternativas de formação na 

profissão, bem como colaborando no aprendizado do desenvolvimento de um programa educativo. 

A EVASÃO ESCOLAR MOTIVADA POR HOMOFOBIA E SUAS CONSEQUÊNCIAS SOBRE A TRAJETÓRIA DE VIDA DE 

JOVENS LGBT DE CAMADAS POPULARES 

 Área temática: Educação e Direitos Humanos 

 MARCOS ROBERTO VIEIRA GARCIA  

A literatura internacional tem chamado a atenção para o aumento significativo em alguns países do número 

que jovens que vivem em situação de rua (homeless youths). Um contingente significativo deste segmento 

– por volta de 20 % nas grandes cidades norte-americanas – é composto de jovens LGBT (lésbicas, gays, 

bissexuais e trangêneros), mais susceptíveis à expulsão ou fuga de casa em idade precoce do que os(as) 

heterossexuais, o que leva muitos(as) a viverem em abrigos ou nas ruas. Entre os elementos que levam 

estes jovens á situação de rua está a evasão escolar precoce, motivada em grande parte pela homofobia 

dentro da escola. A presente apresentação visa discutir a respeito da ocorrência significativa do mesmo 

fenômeno no Brasil. Embora a bibliografia sobre homoerotismo brasileira esteja concentrada nas pessoas 

LGBT de segmentos de renda médios e altos, alguns estudos sobre a população em situação de rua e 

sobre a trajetória social de travestis no Brasil mostram que é aparentemente grande a evasão escolar de 

jovens LGBT, motivando dificuldades em relação ao acesso a ocupações que exigem escolaridade e, 

consequentemente, levando-os a uma situação de pobreza e/ou ao recurso ao comércio sexual. O trabalho, 

na última parte, discute as respostas políticas frente a esta situação, em especial o incentivo a organização 

política dos jovens LGBT, o combate à homofobia nas escolas e a reivindicação por programas de atenção 

específica a este segmento por parte de organizações governamentais e não-governamentais. 

UMA EXPERIÊNCIA DE PSICOLOGIA EM ONG 

 Área temática: Educação e Direitos Humanos 

 NEIVA DE ASSIS   

Apresento o relato de intervenção em uma ONG em Blumenau – SC, a partir de uma perspectiva social 

crítica. Inicialmente observou-se ausência de espaços de interação, de um PPP construído coletivamente, 

refletindo em poucos resultados do trabalho educativo. Por meio de um projeto de formação continuada, os 

educadores tiveram encontros mensais para reflexão sobre a prática educativa. A construção do PPP foi 

uma das ações mais significativas; todos os educadores responsabilizaram-se em discutir e definir uma 

linha de trabalho, construíram uma proposta educativa para a ONG. A participação da psicologia foi 

fundamental para a consolidação de concepções e práticas educativas que considerem crianças e 

adolescentes socialmente construídos, respeitando a diversidade e oportunizando saltos qualitativos no 

desenvolvimento destes sujeitos. A psicologia atuou também diretamente com as famílias, visando a 

participação da comunidade no processo educativo. Em 2005, desenvolveu-se um projeto de organização 

comunitária e apoio-sóciofamiliar, com oficinas educativas, trabalho psicossocial, voltado para prevenção e 

promoção de convivência familiar e comunitária. Ocorreu por meio de conversas, visitas domiciliares, 

articulação com a rede de serviços, constituição de um grupo de mulheres, encontros para discussão das 
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problemáticas da comunidade, entre outros. O projeto incluiu ainda a construção de uma horta comunitária, 

envolvendo as famílias nos mutirões, na organização, aproximando-se mais do dia-a-dia de seus filhos. 

Estes mutirões na verdade, caracterizaram-se como espaços de interação entre os adultos, crianças, 

comunidade e instituição. A psicologia foi fundamental para chamar atenção para as relações que se 

estabeleciam na instituição, consolidando espaços de participação comunitária. O trabalho educativo da 

equipe voltou-se para a família e a comunidade e não para um aluno descontextualizado de sua realidade e 

de suas mediações. Com tudo isso, enfatiza-se a atuação da psicologia para que educadores, 

crianças/adolescentes e famílias envolvam-se na construção de relações de respeito e cooperação. 

DIREITOS HUMANOS E EDUCAÇÃO: PERSPECTIVAS E DESAFIOS NA CONTEMPORANEIDADE. 

 Área temática: Educação e Direitos Humanos 

 SÉRGIO DE OLIVEIRA SANTOS – UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA – CAMPUS RIO CLARO 

Nossa produção tem por base que o ser humano não é algo estanque e definitivo, podendo ser moldado e 

(re)inventado junto de suas formas de conhecer, experenciar e pensar(-se) no mundo. Tais formas são 

regidas por valores que se materializam em economias, intituições e políticas sociais ao longo da história. 

História que, tomada na perspectiva efetiva trazida por Foucault, vai de encontro à estabilidade, às crenças 

nas constâncias e processualidades contínuas, imutáveis e sagradas desenvolvidas pelo ser humano ao 

longo dos tempos. Nada no homem – nem mesmo seu corpo – é bastante fixo para compreender outros 

homens e se reconhecer neles dizia o francês. Por esse viés, e através do conceito de vida em Nietzsche – 

que se apresenta como conservação e superação, grosso modo, entendemos que o que se produziu da 

Modernidade à Contemporaneidade em nome da vida – aqui se toma as revoluções, declarações e formas 

de produção de bens e do próprio ser humano – nada mais foi que um engodo para subjugá-la. Isto resta 

claro na degradante e vulnerável experiência de vida humana e planetária nos dias atuais. Somente uma 

educação que esteja para além do bem e do mal poderá engendrar na sociedade ocidental contemporânea 

perspectivas de valor que dêm conta de ser palco/movimento para o surgimento de um ser humano ético ao 

invés de moral, que não desperdice a experiência de estar vivo, podendo assim contribuir para a eficiência 

e a efetividade dos direitos humanos e, consequentemente, para a constituição de discursos (psicológicos, 

pedagógicos etc.) voltados muito mais para as liberdades, igualdades e fraternidades... 

RACISMO SUTIL: OLHANDO PARA O BRASIL E PARA A ESPANHA 

 Área temática: Educação e Direitos Humanos 

 SYLVIA DA SILVEIRA NUNES – UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

  Financiador: FAPESP 

Pensar a educação para todos significa olhar para a diversidade que compõe a sala de aula. O racismo e 

suas implicações nas relações humanas fazem parte desse quadro, uma vez que em nossa realidade, a 

idéia de raça continua presente. Há décadas, o conceito de raça tem sido questionado em diferentes áreas 

do conhecimento, pois não é possível a delimitação de grupos humanos homogêneos o suficiente para 

configurar raça. Assim, para a ciência, não existem raças humanas. No entanto, no cotidiano, as 

consequências deste conceito persistem. Pesquisas mostram mudanças na forma de apresentação do 

racismo. Nas últimas décadas, observamos maior crescimento do racismo sutil em detrimento do racismo 

flagrante. Com o objetivo de comparar realidades de dois países diferentes – Brasil e Espanha, a presente 

pesquisa combinou métodos quantitativo (escalas de racismo sutil e flagrante) e qualitativo (entrevistas). 

Dentre os vários grupos humanos possíveis de ser alvo de práticas racistas, enfocamos o racismo contra 

negros no Brasil e contra ciganos na Espanha. Embora existam diferenças na história de cada grupo, é 

comum entre eles o fato de estarem há séculos em território brasileiro e espanhol, respectivamente, e 

persistirem as práticas discriminatórias contra eles. As escalas foram respondidas por 87 alunos brasileiros 

e 80 espanhóis. Dentre esses, 3 brasileiros e 5 espanhóis foram entrevistados. A análise das escalas 

aponta maior facilidade dos espanhóis em declarar o racismo. As entrevistas trazem mais elementos para a 

compreensão desse fenômeno, apontando algumas questões da dinâmica do preconceito racial, tais como 

o problema da sutileza na discriminação, a culpabilização da vítima e a não percepção da racialização 

presente. A conclusão é no sentido de elucidar formas sutis de apropriação do discurso racial. Sugerimos 

outras pesquisas e intervenções a fim de que a reflexão sobre esse problema social favoreça a superação 

do preconceito nas relações humanas. 
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GÊNERO, ESCOLA E CONFLITO COM A LEI: UM ESTUDO DE REGISTROS DE ATENDIMENTO A ADOLESCENTES EM 

MEDIDA SÓCIOEDUCATIVA EM MEIO ABERTO 

 Área temática: Educação e Direitos Humanos 

 VÂNIA APARECIDA CALADO; MARILENE PROENÇA REBELLO DE SOUZA –  UNIVERSIDADE DE SÃO 

PAULO; NICOLAU APOENA CASTRO – USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S/A 

 Financiador: CNPQ 

Esta pesquisa aborda a complexa rede de relações presente na escola para compreender os fatores que 

articulam as questões de gênero, fracasso escolar e o cometimento de um delito na escola. O referencial 

teórico adotado é a Psicologia Histórico-Cultural. Objetivos: compreender as relações estabelecidas entre 

adolescentes e escola que produzam atos de indisciplina que culminem no cumprimento de medidas 

sócioeducativas em meio-aberto; identificar a presença das questões de gênero estabelecidas nas relações 

entre adolescentes e escola. A pesquisa foi realizada num município da Grande São Paulo e se encontra 

na fase final de análise dos dados. Na etapa quantitativa mapeamos pastas técnicas de adolescentes que 

cumpriram medida sócioeducativa em meio aberto entre 2000-2007, para estudo exploratório dos atos 

produzidos na escola e interpretados como delitos. São 628 pastas, 91,6% meninos, 8,4% meninas; 68,5% 

com 15-17 anos; 65% das meninas e 52% dos meninos estudavam; 60% cursavam entre a 5ª e a 8ª série 

do Ensino Fundamental, proporcionalmente as meninas apresentam maior escolaridade. O censo escolar 

de 2007 do Estado de São Paulo, elaborado pelo INEP, apresenta que 85% dos alunos matriculados no 

Ensino Fundamental tinham entre 11-14 anos e 20% entre 15-19 anos, perfil diferente da população 

mapeada nesta pesquisa. As meninas cometeram mais furto (25%) e agressão (22%), os meninos mais 

roubo (37%) e furto (19%). 19 pastas pertencem a adolescentes que cometeram ato infracional na escola, 

sendo a agressão o delito predominante. Na segunda etapa da pesquisa, selecionamos 4 pastas para 

análise da trajetória escolar do adolescente durante o cumprimento da medida. Os atendimentos 

apresentam foco individual, sem resgate de trajetória escolar e o que levou ao cometimento do delito, sem 

ações em parceria com a escola. A gravidez adolescente se revela como o exercício de um papel social 

diferente e valorizado culturalmente. 

A PRESENÇA DAS IDÉIAS PEDAGÓGICAS DA ESCOLA NOVA EM MANUAIS DE PSICOLOGIA EDUCACIONAL DA 

DÉCADA DE 1930 

 Área temática: História da Psicologia Escolar/Educacional 

 EDER AHMAD CHARAF EDDINE; SONIA DA CUNHA URT – UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO 

GROSSO DO SUL 

O presente trabalho analisa a influência das idéias pedagógicas na história da disciplina Psicologia 

Educacional. Para isso, focalizamos no período que corresponde ao início da institucionalização das idéias 

da Escola Nova, movimento assim denominado porque apresentou um conjunto de princípios que propõe a 

revisão das formas tradicionais de ensino, embasando-se, inicialmente, na Psicologia e Biologia. Ao discutir 

as idéias pedagógicas da Pedagogia Nova, é nosso intento, de mesmo modo, perceber como a disciplina 

Psicologia Educacional desse período, sofre as influências das idéias da Escola Nova, difundidas pelo 

psicólogo Lourenço Filho a partir da década de 1930. Para tanto, utilizamos alguns manuais produzidos 

entre 1930 até 1940. A disciplina Psicologia foi inserida nas Escolas Normais, mais precisamente, em 1890, 

pela Reforma de Benjamim Constant. Contudo, no contexto educacional brasileiro, essa inserção, 

oficialmente, ocorre por decreto, a partir do ano de 1928, que inclui essa disciplina em seu currículo, 

contribuindo com a produção de conhecimento, por meio de pesquisas e estudos realizados em laboratório 

e com as experiências práticas em salas de aula. Nesse sentido, investigamos como a disciplina foi 

pensada a partir da análise de alguns manuais brasileiros produzidos neste período, notadamente as obras 

Noções de Psicologia aplicadas à Educação, de Iago Pimentel, Introdução à Psicologia Educacional, de 

Noemy da Silveira Rudolfer, e, por último, Estrutura e aprendizagem: novos rumos da psicologia 

pedagógica, de Lucia Magalhães e Joaquim Ribeiro, todos editados na década estudada. O resultado 

evidencia que há uma influência das idéias da Escola Nova nos manuais publicados na década de 1930, 

principalmente no da Noemy da Silveira Rudolfer. 
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DE DOMINATRIX A PARCEIRA: BREVE FOCO SOBRE OS ENCONTROS E DESENCONTROS ENTRE PSICOLOGIA E 

EDUCAÇÃO 

 Área temática: História da Psicologia Escolar/Educacional 

 LILIAN ROSE ULUP; FRANCISCO TEIXEIRA PORTUGAL – UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE 

JANEIRO 

O trabalho enfoca, brevemente, encontros e desencontros entre psicologia e educação no Brasil, desde 

fins do século XIX, e avança possibilidades de superação. Inspira-se nas contribuições da psicologia 

histórico-social e da psicologia institucional. Alinha-se com aqueles que criticam a prática psicológica 

escolar baseada no modelo clínico, mas que defendem a importante contribuição da área na construção de 

uma educação de qualidade. A tessitura da parceria entre psicólogo e professor requer a mudança das 

representações sociais hegemônicas – modos de pensar, sentir, viver – sobre o psicólogo escolar. É 

preciso que: a) este encare criticamente o papel desempenhado pela ciência psicológica, ainda presente 

em alguns domínios, baseada numa concepção especialista -a qual sobredetermina, com conceitos psi, a 

variedade do cotidiano escolar-, patologizante e adaptacionista, que entende os processos psíquicos como 

naturais, resultantes de uma essência humana; tal abordagem, conforme demonstrado por diversos 

autores, tanto da educação quanto da psicologia, contribui para a produção do fracasso escolar, atribuindo 

a culpa ao indivíduo – seja o aluno, seja sua família; b) o professor encare o psicólogo não mais como 

detentor de um saber técnico capaz de tudo resolver ou como alguém cuja colaboração para os processos 

educacionais é prescindível. Tal parceria requer que o psicólogo deixe de ocupar o lugar que, em algumas 

práticas, lhe apraz e que, em certos dispositivos de trabalho, lhe é atribuído. É preciso que tanto ele quanto 

o professor construam um novo olhar entre si. Essa é a abordagem que tem formado o estágio curricular e 

a disciplina de psicologia escolar no Instituto de Psicologia / UFRJ.  

PSICOLOGIA E RENASCIMENTO: ESTUDAR O HOMEM A PARTIR DE DA VINCI E MAQUIAVEL 

 Área temática: História da Psicologia Escolar/Educacional 

 LUCIANA DADICO – UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

 Financiador: CNPQ / MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI ITALIA 

Durante o Renascimento, assistiu-se a profundas mudanças na conformação do homem moderno, mas, 

fato relevante para a história da Psicologia, as transformações também no modo de se compreender e 

estudar o homem de então. A difusão da leitura e da escrita em latim e em vulgar contribuíram na 

reelaboração do pensamento medieval a partir do acesso aos textos filosóficos clássicos, enquanto a 

perspectiva científica auxiliava na promoção de substanciais alterações perceptivas envolvidas no 

desenvolvimento de novas formas de pensamento e de representação artística. Leonardo Da Vinci, a partir 

de uma concepção da arte como expressão das emoções humanas, buscará identificá-las por meio das 

alterações que estas promovem na fisionomia do rosto, agora estudadas e sistematizadas. As linhas da 

face passam a ser vistas como sinais exteriores do que se conceberá como mundo interno do homem, sua 

"alma", "espírito" ou "inconsciente". Maquiavel, por sua vez, preocupado em estabelecer regras políticas 

que auxiliassem politicamente os governos locais em meio a um período de grande instabilidade, irá 

ocupar-se dos homens agrupados em povos e corporações, coesos por meio de sentimentos como amor ou 

temor. Responsáveis por instituir um novo modo de olhar o ser humano, procurando as regras e as 

exceções daquilo que outrossim podemos chamar a "essência" ou a "interioridade" do homem, ambos 

deram importantes passos na direção de uma Psicologia compreendida como ciência, voltada ao estudo do 

ser humano em seus aspectos objetivos e subjetivos, com implicações importantes para o pensamento 

psicológico moderno. 

TRAJETÓRIA DE UMA EQUIPE DE PSICOLOGIA INSERIDA NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PORTO ALEGRE 

 Área temática: História da Psicologia Escolar/Educacional 

 MARTA XAVIER FADRIQUE; LUCIA ALMEIDA DA SILVA; SIRLENE REGINA DA COSTA GINDRI; ANA 

CRISTINA BRUM DA SILVA; MARA LAGO – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Este trabalho pretende apresentar reflexões sobre a trajetória de uma equipe de psicólogas a serviço das 

escolas da Rede Municipal de Educação de Porto Alegre, discutindo a construção de uma oferta de 

trabalho que leve em conta a escola como uma instituição, cujas demandas podem ser mais bem 

trabalhadas a partir da perspectiva da Psicologia Institucional. Os primeiros profissionais da Psicologia 

iniciaram o trabalho na SMED de Porto Alegre no final dos anos 80, como parte de uma equipe 
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multidisciplinar para avaliação de crianças para ingresso nas escolas especiais. Posteriormente, os 

psicólogos passaram a fazer parte das equipes de assessoria que atendiam as escolas de Ensino 

Fundamental, Médio e Educação Infantil. Com o aprofundamento do movimento de Inclusão, mudaram as 

demandas das escolas: surgem desde questões relacionadas aos processos de Inclusão, a dificuldades de 

aprendizagem ou de adaptação dos alunos ao regramento escolar; até problemas com funcionários, nas 

relações de trabalho e no gerenciamento de conflitos entre os educadores Se por um lado esta ampliação 

do trabalho possibilitou aos profissionais um deslocamento da lógica dos “especialismos”, por outro, tornou 

imprescindível a formulação de uma oferta da Psicologia que se diferenciasse das ofertas tradicionais e 

escapasse de uma lógica individualista na compreensão dos problemas. A partir disso, procuramos pensar 

em outro modo de responder aos pedidos da escola, com o aporte da Psicologia Institucional, pois 

individualizar e centrar a dificuldade no aluno ou no professor não tem se mostrado eficiente, já que não 

contempla espaços de reflexão sobre os instituídos da escola nem promove transformações significativas 

no cotidiano escolar. 

PSICOLOGIA ESCOLAR E EDUCACIONAL NA PRIMEIRA REPÚBLICA: A TEORIA DE MANOEL BOMFIM 

 Área temática: História da Psicologia Escolar/Educacional 

 RAFAEL PINHEIRAL FERREIRA  

O presente trabalho objetiva realizar uma análise qualitativa das aplicações da psicologia ao campo 

educacional da teoria de Manoel Bomfim (1868-1932) e compará-las com as atuais diretrizes do Conselho 

Federal de Psicologia e a atuação contemporânea dos psicólogos escolares. Professor e médico sergipano, 

Bomfim, principalmente durante a Primeira República, entre os anos de 1890 a 1932, teve forte atuação no 

cenário educacional brasileiro na capital da recém-formada República, atuando por muitos anos na Escola 

Normal, no Liceu de Educação e no Pedagogium, o museu pedagógico brasileiro, extinto no ano de 1919. 

Para o autor, a educação seria um fato natural que corresponderia à forma mais elementar no processo de 

formação psicológica dos indivíduos, conferindo-lhes os meios para atingir e realizar as contingências do 

viver humano, apresentando-se como uma necessidade resultante do viver social, das atividades de 

adaptação do homem e tendo como principal objetivo preparar o indivíduo para que pudesse desenvolver 

de forma eficaz sua saúde física e mental, desenvolver instrução suficiente para que os indivíduos 

conhecessem a si mesmos e ao meio em que viviam, dotando a inteligência então de bons métodos de 

pensar, bem como de capacidades de atenção e observação e qualidades de iniciativa e crítica. A 

educação aparecia como toda ação sistemática ou intervenção necessária na formação do indivíduo, aonde 

se conquistaria então a qualidade de ser humano, em que a psicologia seria a forma pela qual se 

desenvolveriam estratégias e estudos para que esses objetivos pudessem ser alcançados. Em suma, seria 

por meio das intervenções educacionais mediadas pela atuação dos “psicologistas”, termo utilizado na 

época, que se desenvolveriam todas as potencialidades que caracterizariam o indivíduo, de onde o autor 

postulou que a educação deveria ser obrigação do Estado nacional e acessível a toda população, para a 

formação de uma nação forte e saudável. 

ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL E PROTOCOLO: UMA DUPLA QUE DÁ CERTO? 

 Área temática: Orientação Profissional 

 LUCIANA PIRES CORRÊA NEVES; MÁRIO JOSÉ BERTINI SILVA DE JESUS; LAÍS PARANAIBA; CARMEN 

LÚCIA REIS – UNIVERDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA   

A orientação profissional tem se mostrado ao longo dos anos como um tipo de intervenção capaz de 

consubstanciar a escolha profissional contribuindo para a tomada de decisões que levem em conta um 

número muito maior de determinações e maior qualidade na análise das mesmas. Nesse contexto, o 

presente trabalho pretende apresentar o uso do protocolo enquanto recurso de intervenção com 

adolescentes. Define-se protocolo como o relato dos fatos que se passaram com o grupo durante a sessão; 

esse deve ser realizado por apenas uma pessoa. Ressalta-se que esse registro pode ser realizado 

livremente, podendo ser escrito ou não, desde que represente os fatos que ocorreram naquele encontro a 

ser registrado. O procedimento relatado nesse trabalho foi realizado com um grupo de três adolescentes 

com média de idade 17 anos, que cursam 2º e 3º ano do ensino médio e curso pré-vestibular, em encontros 

semanais. O protocolo foi utilizado como disparador para reflexões sobre as problemáticas apontadas pelos 

adolescentes sobre a escolha profissional. O uso desse recurso possibilitou aos adolescentes uma tomada 

de consciência sobre as determinações da escolha e um maior engajamento no processo de orientação 

profissional. 
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REFLEXÕES SOBRE O PAPEL DA ESCOLA NA CONSTRUÇÃO DO PROJETO DE VIDA DO ADOLESCENTE 

 Área temática: Orientação Profissional 

 MARIA ELISA GRIJÓ GUAHYBA DE ALMEIDA  

Vários são os fatores que influenciam na construção de um projeto de vida. Porém a escola, pelo fato de 

ser o lugar onde o adolescente passa grande parte do seu tempo, é fator de forte influência tanto no 

desenvolvimento vocacional, como na socialização, na formação da identidade e no desenvolvimento da 

personalidade dos adolescentes. Esta comunicação tem por objetivo refletir sobre a importância do papel 

da escola no processo de construção do projeto de vida do adolescente e levantar questões a respeito de 

como as atuais práticas educacionais vêm contribuindo nesse processo. Destacamos como desafios 

importantes a articulação do saber escolar com as experiências cotidianas, de forma a dar sentido à 

aprendizagem e ao saber adquiridos na escola, assim como a ideia de orientação profissional enquanto um 

processo contínuo ao longo da escolaridade. A orientação profissional, inserida no contexto escolar, 

pensada em forma de processo contínuo – e não apenas como uma intervenção pontual – permite auxiliar 

o jovem na escolha de uma profissão, mas também se constitui como um espaço de reflexão crítica a 

respeito do sentido da escola e do trabalho, bem como da realidade na qual o adolescente está inserido e 

elabora o seu projeto de vida. 

TRABALHANDO A ESCOLHA PROFISSIONAL COM GRUPO DE ADOLESCENTES. 

 Área temática: Orientação Profissional 

 MARIANA DE ABREU BARBOSA PEREIRA DA SILVA; ALISSON MACHADO BORGES; CARMEN LÚCIA 

REIS – UNIVERDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA  

A Orientação Profissional, no Brasil, pode ser vista, geralmente, como apenas um auxílio na escolha de 

uma profissão ou carreira, visando à satisfação do que escolhe. Porém, ao nos aproximarmos do fenômeno 

escolha, percebemos que é necessário uma busca cuidadosa dentre as diversas possibilidades, 

considerando-se os determinantes da escolha. Nesse sentido, o trabalho do orientador profissional deve 

visar à criação de espaços para discussão e reflexão sobre o escolher de modo que permita a produção de 

novos sentidos e a apropriação, de fato, dessa (s) escolha (s). O presente trabalho refere-se ao relato de 

uma experiência de estágio em Orientação Profissional, realizado na clínica escola do Instituto de 

Psicologia da Universidade Federal de Uberlândia. Participam desse serviço um grupo de 4 jovens com 

faixa etária de 16 anos que estão cursando o 3º ano do Ensino Médio em escola da rede de ensino privada 

da cidade de Uberlândia-MG. Esse foi divido em quatro eixos temáticos: autoconhecimento, informação 

sobre cursos técnicos e em nível de Ensino Superior, mercado de trabalho e vestibular/universidade, que 

são desenvolvidos em aproximadamente doze encontros. Para discutir os temas citados utilizamos jogos, 

vivências, visualizações, pesquisas sobre as profissões e os cursos desejados. O uso de tais recursos tem 

possibilitado que esses jovens percebam a escolha de uma profissão com mais segurança e clareza, onde 

esta assume um lugar de significativa importância no plano individual, uma vez que a escolha profissional 

envolve a definição de quem se deseja ser muito mais do que a escolha do que fazer.  

SINGULARIDADES DO SUJEITO-PROFESSOR DA EJA PELO OLHAR DA COMPLEXIDADE. 

 Área temática: Orientação Profissional 

 SILVANA DE OLIVEIRA CORTADA; ELAINE TERESINHA DAL MAS DIAS – UNIVERSIDADE NOVE DE 

JULHO  

 Financiador: CAPES / PROSUP 

   O presente trabalho aborda a presença da subjetividade nas falas dos professores da EJA (Educação de 

Jovens e Adultos) referenciadas pela a noção de sujeito da Teoria da Complexidade de Edgar Morin. Como 

metodologia apresenta pesquisa qualitativa que versa sobre a análise de depoimentos utilizando, como 

procedimento, a técnica da história oral temática, por fornecer subsídios ao entendimento de como o 

docente vê a si mesmo e o outro, as relações sócio-educativas e o trabalho pedagógico. Objetiva a 

identificação das singularidades que determinam suas relações interpessoais e a condução do fazer 

educativo, partindo da hipótese de que este professor apresenta características peculiares e interesses 

pessoais que o orientam para esse segmento educacional. Conclui-se que dar voz ao professor favorece a 

manifestação de sentimentos e emoções, certezas e incertezas, alegrias e angústias, limitações e acertos 

na descrição de como cada um direciona o ato educacional, denotando o sentido de sua trajetória no 

contexto educativo. Obteve-se a resposta de que solidariedade, altruísmo e afetividade são marcas 
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identitárias comuns a esses professores, sujeitos abstraídos de suas histórias de vida, com verdades 

objetivas interiorizadas como realidade subjetiva. 

O PROCESSO DE ESCOLHA PROFISSIONAL DE ADOLESCENTES DE UBERABA-MG: DEMANDAS E MOTIVAÇÕES 

 Área temática: Orientação Profissional 

 WANDERLEI ABADIO DE OLIVEIRA; WALTER MARIANO DE FARIA SILVA NETO; JORGE LUIZ DA SILVA; 

FLÁVIA ROBERTA BASSO; IVONILDA CRUZ CARDOSO; FERNANDA ASSIS COSTA – UNIVERSIDADE 

DE UBERABA  

A escolha profissional é, em geral, um processo que deve ser fomentado dentro de parâmetros e 

motivações pessoais, que conciliem a realização pessoal e profissional com as expectativas do mercado. 

Assim, neste estudo, objetivou-se caracterizar a escolha profissional de adolescentes do município de 

Uberaba-MG, comparando as motivações das escolhas entre alunos da rede pública e da rede particular. 

Para tanto, foram realizadas quatro entrevistas com adolescentes, com idade média de 17 anos, 

concluintes do ensino médio. Os participantes da pesquisa já realizaram suas escolhas, quais sejam: dois 

adolescentes pretendem realizar cursos na área de Exatas – Engenharia e Sistema de Produção; e os 

outros dois pretendem, respectivamente, cursar Administração de Empresas e Direito. Ainda existem 

dúvidas quanto ao futuro profissional e estas refletem as exigências para que aconteça uma síntese entre a 

responsabilidade individual e a social. Para que as escolhas fossem realizadas os entrevistados buscaram 

informações sobre as áreas e tendem a conciliar seus desejos pessoais com a prática profissional. 

Destaca-se que os jovens da rede pública têm maior contato com o mercado de trabalho, pois atuam ou 

estão envolvidos em grupos que propiciam este contato. Na outra ponta, os alunos da rede privada 

conseguem vislumbrar o mercado com outras perspectivas, definindo metas quanto aos cursos e à 

instituição em que desejam ingressar na graduação. No que tange a profissão dos pais, esta foi 

mencionada como influência para a escolha apenas por um dos participantes. A partir dos resultados, 

identifica-se uma necessidade de ações de orientação profissional nos ambientes escolares, que permitam 

ao jovem obter conhecimentos pertinentes ao definir seu futuro profissional. Elucida-se, contudo, que a 

orientação profissional não se limita à graduação e isso exige iniciativas de instrução que respeitem as 

características pessoais, os desejos, as tendências e os contextos sociais em que os jovens estão 

inseridos. 

FAMÍLIA-ESCOLA: UMA ANÁLISE DAS PRODUÇÕES ACADÊMICAS NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS 

 Área temática: Família 

 CARLA PELLICER DOS SANTOS; PAULA CRISTINA MEDEIROS REZENDE – UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE UBERLÂNDIA  

  Financiador: CNPQ 

Este trabalho compreende um levantamento bibliográfico realizado na base de dados Biblioteca Virtual de 

Saúde – BVS acerca do tema família-escola, para a compreensão dos sentidos nas produções acadêmicas 

dos últimos cinco anos. Foram utilizados diferentes descritores, a saber: família e escola (274), família e 

creche (30), reunião de pais (0), família-escola (2). Por meio da leitura dos resumos, selecionaram-se 

aqueles que apresentavam uma discussão sobre o relacionamento entre a família e a escola no contexto 

educacional. Ao todo foram eleitas 10 publicações para a presente análise, destacando que o elevado 

número de artigos encontrados abrange discussões relacionadas a diferentes áreas e a discussões 

específicas sobre família e escola. O levantamento situado na BVS não pretende esgotar as produções 

acadêmicas existentes sobre a temática. A leitura e análise dos artigos possibilitaram a produção de alguns 

sentidos: relação família-escola compreendida como colaboração na qual cada uma das instâncias possui 

um conjunto determinado de funções que se complementam; a forma de escola e família se relacionarem 

está arraigada em concepções sociais, econômicas e históricas de idealização da escola associada a uma 

submissão das famílias que encontram dificuldades na participação escolar devido à jornada de trabalho; 

cobrança das escolas pela participação ativa das famílias em atividades em casa, nas reuniões de pais, 

festas da escola, considerando este aspecto como fundamental para o sucesso escolar dos alunos. Estas 

reflexões suscitaram questionamentos importantes sobre aspectos que extrapolam as questões referentes 

ao sucesso ou fracasso escolar de crianças, pensando a relação família-escola como fundamental para 

discutir aspectos ideológicos, históricos e sociais que perpassam a educação, a construção da infância na 

nossa sociedade. Acredita-se que é importante dar visibilidade para desigualdades que se configuram no 
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contexto educacional, permitindo a construção de um compromisso social e de relações mais horizontais 

entre os diferentes protagonistas da educação. 

O LUGAR DOS PAIS NA ESCOLA SEGUNDO OS EDUCADORES: UM ESTUDO SOBRE PARCERIA FAMÍLIA-ESCOLA 

 Área temática: Família 

 JOSIANE DA COSTA MAFRA SOUZA; LÚCIA HELENA FERREIRA MENDONÇA COSTA – UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE UBERLÂNDIA  

Este trabalho é um recorte de uma pesquisa qualitativa mais ampla e visa compreender os significados 

construídos pelos educadores a respeito da parceria pais-escola. Esta pesquisa teve como colaboradoras 

uma diretora e uma educadora do ensino fundamental de nove anos e de uma escola pública municipal da 

periferia de Uberlândia-MG. Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas, aplicadas individualmente, 

com duração média de uma hora e trinta minutos, versando sobre: O que você entende por parceria entre 

educadores e pais? Em sua opinião como deveria ser ou acontecer esta parceria? Como os pais podem 

contribuir com vocês em relação à aprendizagem das crianças? Após a transcrição das entrevistas, foram 

identificados três blocos temáticos: (1) Parceria família-escola: o que é? (2) Parceria família-escola: Como é 

e como deveria ser? (3) Lugar dos pais na escola. Analisando os dados, as educadoras revelaram que a 

parceria acontece quando pais e escola ajudam-se mutuamente, é a amizade mútua para chegar a um bem 

comum visando o desenvolvimento da criança. Pais e educadores dialogando e não transferindo 

responsabilidades. Afirmaram, ainda, que o diálogo deve ocorrer com constância, onde a troca de 

experiência possa ocorrer espontaneamente. O conhecimento do método e processo pedagógico da escola 

por ambas as partes, facilitará que falem a mesma língua, bem como para auxiliarem e acompanharem o 

desenvolvimento da criança. Por fim, as entrevistadas asseguraram que a parceria deve acontecer através 

de reuniões agendadas, encontros esporádicos através da escola aberta. Neste sentido, a pesquisa 

evidenciou que para os educadores os pais também devem ser educadores, que precisam apoiar o 

professor, dando opiniões, aprendendo com os filhos na escola, enfim, sendo responsáveis pela educação 

social da criança. Deste modo, este trabalho procura evidenciar que a parceria possibilita melhorar o 

ambiente escolar, e transformar a experiência educacional dos alunos numa vivência mais significativa. 

FAMÍLIA E ESCOLA: UMA PARCERIA POSSÍVEL E NECESSÁRIA? 

 Área temática: Família 

 JULIANA MENDES ALVES; MARIA TEREZA DA CUNHA COUTINHO – PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE 

CATÓLICA DE MINAS GERAIS  

Família e escola: uma parceria possível e necesária? Este trabalho é uma proposta de reflexão sobre a 

função da família e da escola nos dias atuais, após tantas mudanças destas duas instituições tão 

importantes na constituição do sujeito. Escola e família em um novo contexto, com novas funções, precisam 

se reorganizar para funcionarem em parceria, contribuindo positivamente no processo ensino – 

aprendizagem. Com este estudo foi possível refletir sobre as funções da famíla e da escola, e como isso 

tem contribuido positivamente no contexto educacional nos dias atuais. E com a pesquisa de campo foi 

possível ilustrar essa realidade. Com a observação do contexto escolar e a participação da família nos 

processos educacionais, percebeu-se que tanto a escola quanto a família encontram-se perdidas na 

atuação eficiente no processo ensino – aprendizagem de seus educandos (as ) e filhos (as). 

FAMÍLIA E ESCOLA: ESPAÇOS DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO 

 Área temática: Família 

 LAURA MARISA CARNIELO CALEJON; GUILLERMO ARIAS BEATÓN – UNIVERSIDADE DE HAVANA; 

ADRIANA MOLINA – UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL / CENTRO DE DESENVOLVIMENTO 

PROFISSIONAL E PESSOAL 

  Financiador: FAPEMIG 

Uma das linhas de pesquisa do grupo “ Aprendizagem, Construção do Conhecimento e Contexto 

Sociocultural” trata da família e da escola como espaços de promoção do desenvolvimento humano, assim 

como do diálogo, considerado necessário entre estas instituições ou espaços sociais de promoção do 

desenvolvimento. As investigações nesta direção são orientadas por resultados de pesquisas realizadas 

por Arias Beatón e seus colaboradores na Universidade de Havana e em outros centros de investigação no 

contexto cubano. O grupo citado sistematizou, ao longo dos anos e a partir de diferentes investigações, 

características daquelas famílias que se mostravam capazes de promover o desenvolvimento de seus 

componentes. As investigações sustentam políticas públicas e organização de programas de atenção no 
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contexto mencionado. Os estudos sobre famílias desenvolvidos pelos pesquisadores do grupo e por alunos 

do curso de especialização em Psicopedagogia tomam como referência os indicadores assinalados, 

construídos a partir do enfoque Histórico-cultural, procurando analisá-los de forma crítica, a partir do 

contexto cultural em que foram produzidos. A análise aponta para a reafirmação de alguns indicadores de 

família potenciadoras no nosso contexto, e para a necessidade de revisão de outros encontrados no 

contexto cubano, dadas as peculiaridades do contexto brasileiro. 

O ENVOLVIMENTO DOS PAIS NA EDUCAÇÃO ESCOLAR DOS FILHOS: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO 

 Área temática: Família 

 LUCIANA B. FEVORINI; JOSÉ FERNANDO BITENCOURT LOMONACO – UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO  

O presente estudo procurou avaliar o grau de envolvimento de pais das classes sociais média-alta e alta da 

população na educação escolar dos seus filhos. A seleção das escolas particulares da cidade de São Paulo 

foi feita a partir dos resultados de seus alunos no exame do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio): 

escolheu-se uma escola com boa colocação (entre as dez primeiras), uma com colocação média (entre as 

60 primeiras) e uma que não obteve bons resultados. O instrumento para a coleta de dados foi a entrevista 

semi-estruturada. Foram realizadas 13 entrevistas com casais ou apenas com a mãe, totalizando 21 

entrevistados. A análise dos resultados revelou que estes pais e mães, contrariando estereótipos e/ou 

crenças comuns a respeito do envolvimento dos pais na vida escolar dos filhos, mostraram-se muito 

envolvidos com a escolaridade de seus filhos e afirmaram não delegar à escola tarefas como a formação de 

valores e o estímulo à disciplina. A idéia de diferentes estudiosos de que a família vive uma crise de valores 

e de autoridade e que delega à escola tarefas que não se sente capaz de realizar não foi corroborada neste 

estudo. Em face dos resultados foram sugeridos alguns caminhos para a escola desenvolver uma parceria 

efetiva com as famílias de seus alunos: estabelecer relações simétricas e de co-responsabilidade com os 

pais e oferecer a eles espaços de debate e reflexão sobre questões que vivenciam no dia a dia com seus 

filhos. 

ESCOLHAS DE TRAJETÓRIAS ACADÊMICAS E REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA UNIVERSIDADE PÚBLICA ENTRE 

EX-ALUNOS DA ESCOLA PÚBLICA 

 Área temática: Ensino Superior 

 DAVID A. ROMEROS DE ASSIS; CARLOS HENRIQUE GERKEN – UNIVESIDADE FEDERAL DE SÃO 

JOÃO DEL-REI 

 Financiador: FAPEMIG 

Preocupados em compreender alguns dos mecanismos subjetivos implicados no acesso à Universidade 

Pública por parte de jovens oriundos da escola pública, realizamos em 2007, uma pesquisa na qual foram 

investigadas as representações sociais de um grupo de alunos do 3° ano do ensino médio de uma escola 

pública de São João del-Rei a respeito de seu ingresso em uma Universidade Pública. Este trabalho nos 

mostrou que as representações sociais do referido grupo colocavam a instituição Universidade Pública em 

posição de destaque, como local de realização pessoal e profissional, tal como um templo do conhecimento 

presente nos sonhos mais remotos dos alunos. Mas concomitante a esse conteúdo, outro, igualmente 

relevante, apontava para a impossibilidade do ingresso, para as dificuldades percebidas na realização de 

um desejo fugidio. Na presente pesquisa buscamos compreender, dois anos mais tarde, quais foram as 

trajetórias escolhidas por estes mesmos alunos, o porquê de suas escolhas, as estratégias para efetivá-las 

e como estas se relacionam com as representações sociais da Universidade Pública. Para tanto 

aplicaremos um questionário em 141 sujeitos a fim de entender quais foram seus destinos após o ensino 

médio. Em um segundo momento elegeremos pequenos grupos de sujeitos que fizeram as mesmas 

escolhas e realizaremos com eles entrevistas em profundidade. Nosso referencial teórico é a teoria das 

representações sociais de Serge Moscovici. Tentaremos ainda fazer uma aproximação da Psicologia Social 

com pesquisas da Sociologia da Educação. Para a leitura dos dados utilizaremos a analise de conteúdo de 

Bardin. Como resultados esperamos encontrar elementos que nos permitam refletir sobre o quanto os ex-

alunos são sujeitos de suas escolhas e de que maneira suas representações podem ajuda-los a vencer 

certas determinações sociais. 

A PARTICIPAÇÃO DA ESCOLA NA CONSTRUÇÃO DE TRAJETÓRIAS DE SUCESSO ESCOLAR: REFLEXÕES A PARTIR 

DE HISTÓRIAS DE ESTUDANTES DAS CAMADAS POPULARES NO ENSINO SUPERIOR PÚBLICO 

 Área temática: Ensino Superior 

 DÉBORA CRISTINA PIOTTO; RENATA DE OLIVEIRA ALVES – UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO  
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Os estudos sobre o fracasso escolar que partem de uma concepção crítica da relação entre escola e 

sociedade e discutem a participação da escola em sua produção são mais numerosos do que pesquisas 

sobre o sucesso escolar que partem de tal perspectiva. Alguns estudos brasileiros se dedicaram a 

pesquisar trajetórias escolares bem-sucedidas, porém seus focos de investigação foram as práticas 

educativas familiares. Assim, o objetivo do presente trabalho é discutir algumas questões relativas à 

participação da escola na construção de trajetórias de sucesso escolar nas camadas populares. Para isso 

analisamos aspectos de entrevistas em profundidade realizadas com duas estudantes de Pedagogia de 

uma universidade pública, provenientes das camadas populares. Com base nas contribuições de estudos 

sobre o tema, bem como em alguns conceitos da teoria histórico-cultural, discutimos como a escola esteve 

presente na construção das trajetórias analisadas. 

A VISÃO DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DAS CAMADAS POPULARES SOBRE A CONTRIBUIÇÃO DA ESCOLA 

PARA SUAS TRAJETÓRIAS 

 Área temática: Ensino Superior 

 DÉBORA CRISTINA PIOTTO – UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

Os estudos que versam sobre trajetórias de escolarização bem-sucedidas nas camadas populares são 

pouco freqüentes quando comparados ao número de estudos que tratam do fracasso escolar. Nas 

pesquisas que investigam o tema, destaca-se a discussão sobre o papel e a contribuição da família para a 

construção de histórias de sucesso escolar nos meios populares. Procurando contribuir para o debate sobre 

qual o papel da escola na construção do sucesso escolar, objetivo do presente trabalho é apresentar e 

discutir a visão de estudantes do ensino superior público, provenientes das camadas populares, sobre sua 

experiência escolar. Para isso foram entrevistados cinco estudantes oriundos das camadas populares e que 

ingressaram em cursos de alta seletividade de uma universidade pública paulista, a saber: Administração, 

Biologia, Farmácia, Medicina e Psicologia. Dos relatos dos estudantes destaca-se que, muito embora eles 

teçam críticas à educação recebida, sobretudo no que se refere à experiência em escolas públicas, eles 

também reconhecem algumas contribuições dessa mesma escola para suas trajetórias. 

PROCESSOS DE APRENDIZAGEM E ENSINO NA UNIVERSIDADE:UMA ANÁLISE DOS ARTIGOS PUBLICADOS NA 

REVISTA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PSICOLOGIA ESCOLAR E EDUCIONAL 

 Área temática: Ensino Superior 

 SYLVIA HELENA SOUZA DA SILVA BATISTA; IVELY ABDALLA; SONIA ABDALLA; CINTHIA REGO; 

THAMIRES DA SILVA SOUTO –  UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO  

  Financiador: CNPQ 

Este trabalho inscreve-se no âmbito do projeto “Docência, inovação curricular e formação: da produção 

científica nacional (1997-2007) a propostas de desenvolvimento docente em saúde” (CNPQ). Assume-se 

que os processos de aprendizagem e ensino articulam teoria e prática, mediando a construção de saberes 

na interface dos campos científicos. OBJETIVO: Identificar e caracterizar artigos publicados na Revista da 

Associação Brasileira de Psicologia escolar e Educacional que abordem processos de aprendizagem e 

ensino na universidade, período de 2001 a 2008. O processo de coleta de dados envolveu localização dos 

artigos através dos identificadores de assunto ensino superior, aluno, aprendizagem, professor, ensino, 

optando pelo período em que todos os números da revista estão disponíveis on-line. Após a localização, 

cuja busca incidiu somente na seção artigos originais, procedeu-se a leitura dos mesmo identificando-se a 

origem institucional dos autores, focos de investigação, desenhos metodológicos e principais resultados. 

Mapeou-se 17 artigos publicados, com a produção publicação distribuindo-se em todo o período estudado. 

Os artigos trazem como autores pesquisadores, principalmente, da região sudeste do país, com significativa 

incidência de estudos no campo dos processo de aprendizagem, assumindo o estudante universitário como 

o sujeito nuclear das pesquisas. Um achado importante refere-se à natureza quali-quantitativa dos estudos, 

trazendo como temáticas: leitura na universidade, métodos de estudo, motivação, aprendizagem de 

línguas, dilemas morais, adaptação de ingressantes, criatividade, rendimento e estratégias pedagógicas, 

mudança de curso, concepções de estudantes, concepções de docentes, avaliação da aprendizagem, 

autoconceito. Os dados captados permitem reconhecer os processos de aprendizagem e ensino na 

universidade como um campo temático significativo, trazendo enfoques a serem descortinados e 

demandando um aprofundamento dos recortes que possam envolver o docente universitário e sua 

formação, ampliando compreensão dos processos de constituição da docência em cursos superiores a 

partir de uma perspectiva complexa e multireferenciada. 
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DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR, PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO E LICENCIATURAS: O DESAFIO NA FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES 

 Área temática: Ensino Superior 

 VIVIANE PRADO BUIATTI MARÇAL; CIRLEI EVANGELISTA SILVA SOUZA – UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE UBERLÂNDIA  

A Psicologia da Educação é uma das disciplinas oferecidas nos cursos de formação de professores, sendo 

obrigatória às licenciaturas. É também uma área de pesquisa com implicações para a aprendizagem e o 

ensino, que tem relações com a prática educacional, o que significa que toda construção de seu trabalho 

consiste em unir a prática da educação escolar em seus diferentes níveis de ensino com a psicologia 

científica. Para nós, docentes, o grande desafio está em se pensar nesta disciplina de forma 

contextualizada, para que não se torne algo isolado da realidade dos diferentes cursos de licenciatura. 

Temos buscado, em nossa prática, fazer esta reflexão e empreender esforços para vincular o ensino da 

Psicologia da Educação ao contexto de cada curso, estando voltados para as problemáticas que os 

licenciados vivenciarão futuramente em sua prática cotidiana enquanto professores. Nessa perspectiva, a 

Psicologia da Educação objetiva contribuir para que os professores desenvolvam uma perspectiva teórico-

prática de atuação, visto que esta disciplina tem a função de refletir sobre as diferentes posições e olhares 

a partir dos quais possam ser pensadas a realidade educacional e as relações sociais nela presentes. Para 

que isso aconteça, é preciso se discutir sobre os conhecimentos construídos socialmente e que poderão ser 

úteis ao trabalho do professor, reflexão que dependerá do modo como a Psicologia da Educação será 

ministrada, apreendida, refletida e concretizada na prática pelos licenciados e pelos docentes que a 

lecionam. Dessa forma, percebe-se que a docência no Ensino Superior compreende inúmeros desafios que 

envolvem uma atuação muito solitária que, por vezes, se reflete na prática do professor formador por meio 

da apropriação dos currículos e ementas das disciplinas prontas e delineadas por outros, que precisariam 

ser repensadas para que seu fazer esteja sempre em consonância com as novas demandas de 

aprendizagem que se consolidam socialmente. 

O DIÁLOGO ENTRE ADOLESCENTES E PROFESSORES NUMA VISÃO HISTÓRICO-CULTURAL 

 Área temática: Desenvolvimento Humano 

 CLÁUDIA SILVA DE SOUZA; DÉBORA NOGUEIRA TOMÁS; LÚCIA HELENA DE PAULA MENEZES – 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA  

Esta pesquisa se insere numa perspectiva crítica em psicologia, que compreende a escola como um dos 

contextos de desenvolvimento, uma vez que o adolescente se constitui por meio de relações que 

estabelece com seus pares e com os adultos envolvidos em seu processo de aprendizagem. Neste estudo, 

investigamos algumas interações que acontecem no espaço escolar, partindo da análise das concepções 

dos adolescentes acerca dos diálogos que eles instituem com os seus professores. Constatamos que os 

assuntos discutidos com maior frequência estão relacionados à vida escolar, especialmente aos conteúdos 

das matérias estudadas em sala de aula. Temas da vida cotidiana, como festas, futebol, novelas, também 

foram mencionados, porém com menor intensidade. Quando questionados sobre o que gostariam de 

conversar com os docentes, alguns adolescentes manifestaram o desejo de aprofundar o diálogo acerca de 

assuntos em que eles pudessem refletir e ampliar seus projetos e experiências de vida. Além disso, 

verificamos em alguns relatos uma dissociação entre o ensino e a aprendizagem, na qual este processo 

não é visto como algo dialético, ou como uma relação de troca entre professor e aluno, mas apenas como 

uma transmissão de informações. Esses dados são preocupantes, pois a escola consiste num espaço de 

formação humana para além da transmissão de conteúdos, onde o adolescente encontra, ou deveria 

encontrar contribuições mais efetivas para o seu processo de subjetivação, com vistas à construção da 

autonomia. 

CRITÉRIOS MEDIACIONAIS E OS CONTOS DE FADA COMO ELEMENTOS PROMOTORES DO DESENVOLVIMENTO 

INFANTIL 

 Área temática: Desenvolvimento Humano 

 DÉBORA NOGUEIRA TOMÁS; CELIA VECTORE; FERNANDA MACHADO; JULIENE MADUREIRA 

FERREIRA – UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA  

O desenvolvimento e a aprendizagem da criança pequena vêm sendo alvo de muitas pesquisas ao longo 

das últimas décadas, tendo em vista que o cuidado nos primeiros anos de vida são considerados 

fundamentais para um desenvolvimento satisfatório. Algumas características do comportamento do adulto 
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nas interações infantis podem criar experiências de aprendizagem e conseqüentemente promover o 

desenvolvimento, o que chamamos de mediação. Este trabalho apresenta cinco critérios mediacionais que 

devem ser enfatizados nas interações adulto-criança, em especial, nos contextos de educação infantil. São 

eles: focalização, expansão, afetividade, recompensa e regulação do comportamento. Isto corrobora com 

pesquisas que mostram que quando as crianças experimentam uma aprendizagem mediada desde os 

princípios da educação infantil, desenvolvem comportamentos que potencializam suas ações de 

aprendizagem no futuro. Neste estudo, os contos de fada foram inseridos como instrumento auxiliar na 

construção de significados da vida diária, pois eles oferecem sentido ao mundo, sendo essencial sua 

inclusão no cotidiano infantil. Foram realizadas seis sessões, junto a um grupo de crianças de 5 anos de 

idade, numa creche do interior de Minas Gerais. No primeiro momento foi explicado o objetivo do trabalho 

para as crianças a fim de conseguir o consentimento das mesmas. Os encontros que se seguiram foram de 

narrativas, sendo dois utilizando os critérios mediacionais e dois sem utilizá-los. Os resultados da mediação 

através dos contos de fadas, além de apontarem os contos como recursos adequados no trabalho com 

crianças pequenas, também mostram a eficácia da mediação entre adulto e criança, para o 

desenvolvimento global desta, uma vez que se verificou a elaboração de novos significados e sentidos das 

situações cotidianas, pelas crianças, bem como um acréscimo no vocabulário, e enriquecimento das 

associações e discernimentos infantis. 

O PROBLEMA DO CONCEITO DE DESENVOLVIMENTO NA CLÍNICA PSICANALÍTICA COM CRIANÇAS 

 Área temática: Desenvolvimento Humano 

 DELIA MARIA CARMEN DE CÉSARIS  

A Psicologia do Desenvolvimento, além de questões de índole científica, se encontra cada vez mais voltada 

a problemas de caráter sociocultural. Isto significa que a Psicologia do Desenvolvimento participa na 

atualidade, junto à Psicologia Geral, de preocupações ligadas ao ser humano contextualizado no tempo e 

no espaço, e em uma realidade social em permanente construção. Essa realidade é física e simbólica, isto 

é porque o ser humano está imerso em um mundo de linguagem, mitos, arte e religião que constituem uma 

verdadeira rede que o pré-existe e o marca subjetivamente em sua experiência vital. Esta experiência vital 

está composta de aspetos nitidamente individuais, mas também sociais, o que farão dele um ser autônomo, 

sujeito e ator social. Nesta vertente passamos do estúdio da criança e do adolescente como entes fixos, ao 

estúdio do desenvolvimento como mudança, onde a variável temporal adquire uma grande relevância. A 

partir daqui se produzem importantes transformações nas representações que se tem da infância, as que 

são de grande relevância para os pesquisadores que visam compreender a influência do meio no 

moldamento e reprodução de determinados comportamentos. Frente a este panorama geral da disciplina 

até agora denominada Psicologia do Desenvolvimento me pergunto sobre quais são as influências destas 

mudanças na prática da Psicanálise. A respeito são muitas as abordagens e pontos de vista que as 

diferentes escolas psicanalíticas têm a respeito do desenvolvimento. Neste trabalho não me referirei a elas 

senão a algumas reflexões sobre a importância de uma interlocução da Psicanálise com a Psicologia do 

Desenvolvimento e a Psicologia Genética visando à clínica com crianças. 

FREQUÊNCIA DE ENVOLVIMENTO PATERNO: COMPARANDO PAIS DE MENINOS E DE MENINAS 

 Área temática: Desenvolvimento Humano 

 FABIANA CIA; ELIZABETH JOAN BARHAM – UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS  

  Financiador: FAPESP 

A interação pai e filho tem sido considerada por vários pesquisadores como um influenciador direto no 

desenvolvimento infantil, principalmente no desenvolvimento socioemocional e intelectual. No entanto, 

acredita-se que o envolvimento do pai com o filho pode ser afetado pelo sexo da criança. Diante disso, o 

presente estudo teve por objetivo o de comparar a frequência de envolvimento paterno, entre pais de 

meninos e de meninas. Participaram deste estudo 97 pais (homens), com média de idade de 35 anos, que 

tinham filhos na 1ª ou 2ª séries do Ensino Fundamental, sendo que 50,5% das famílias eram de classe 

socioeconômica baixa e média baixa. Destes pais, 49 tinham filhos do sexo masculino e 50 do sexo 

feminino (dois pais tinham filhos gêmeos). A coleta de dados ocorreu em duas instituições de ensino 

municipais e uma estadual, localizadas em uma cidade de médio porte do interior do estado de São Paulo. 

Para avaliar a frequência do envolvimento paterno, os pais preencheram ao questionário Avaliação do bem-

estar pessoal e familiar e do relacionamento pai-filho – Versão Paterna (composto por três escalas). Para 

comparar os grupos de pais utilizou-se o teste-t. Como principais resultados, pode-se verificar que os pais 
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de meninos apresentaram uma frequência média estatisticamente maior nas escalas de Comunicação entre 

pai e filho (t(97) = 2,70, p. 

REPERTÓRIO DE HABILIDADES SOCIAIS, PROBLEMAS DE COMPORTAMENTO E DESEMPENHO ACADÊMICO EM 

ADOLESCENTES: ESTABELECENDO RELAÇÕES ENTRE AS VARIÁVEIS 

 Área temática: Desenvolvimento Humano 

 FABIANA CIA; CAMILA DE SOUSA PEREIRA – UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS; ELIZABETH 

JOAN BARHAM – UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS  

 Financiador: FAPESP 

Segundo Psicopatologia do Desenvolvimento Humano, a adolescência é uma fase de transição, que requer 

novas habilidades e adaptações, o que aumenta a probabilidade de o indivíduo apresentar problemas no 

desenvolvimento social e no desempenho acadêmico. Considerando o número crescente de adolescentes 

com baixo desempenho acadêmico e com comportamentos de risco, este estudo avaliou as relações entre 

o repertório de habilidades sociais, os problemas de comportamento e o desempenho acadêmico entre 

adolescentes do sexo feminino e masculino. Participaram cinco professores da disciplina de Português, que 

avaliaram 68 alunos (36 – sexo feminino e 32 – sexo masculino) da 5ª série (todos com 11 anos), 

freqüentadores de uma escola pública. Para avaliar o repertório de habilidades sociais, os problemas de 

comportamento e o desempenho acadêmico dos alunos, os professores preencheram o Social Skills Rating 

System – Versão para Professores (composto por 56 itens). Para verificar as relações entre as variáveis 

utilizou-se o teste de correlação de Pearson. Os resultados demonstraram que o repertório de habilidades 

sociais estava negativamente correlacionado com os problemas de comportamento externalizantes (r= -

0,665, p). 

IMAGINAÇÃO E INFÂNCIA: UMA ABORDAGEM HISTÓRICO-CULTURAL 

 Área temática: Desenvolvimento Humano 

 GABRIELLA NUNES NEVES; DANIELE NUNES HENRIQUE SILVA; FABRÍCIO SANTOS DIAS DE ABREU; 

HENRIQUE MELO CARVALHO; LAÍS PINHEIRO DE MENEZES; MARCOS JÚNIOR SANTOS DE 

ALVARENGA – UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 

 Financiador: UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA  

Vigotski (2007 e 2008) dedicou-se à compreensão do funcionamento imaginativo e o caracterizou pela 

capacidade de o homem criar novas imagens por meio de associação e dissociação das impressões 

percebidas do real. Para ele, a imaginação é responsável pela composição de ações criadoras, que se 

manifestam em todos os aspectos da vida cultural do homem. De fato, não há nada no mundo (excetuando-

se o que é da ordem da natureza) que não seja resultado da autoria humana. A ciência, a arte e a técnica 

são exemplos de produções que, ao serem viabilizadas pela imaginação, nos conferem uma dimensão 

autoral. Como autor, cada indivíduo tem objetivado no real, nas diversas obras que compartilha, que cria ou 

que vê sendo criadas, um saber original sobre a própria realidade. Por isso, é impossível pensar em atos 

criadores dissociados dos atos de significação e dos processos de interpretação historicamente produzidos. 

Nesse sentido, imaginar e conhecer são processos indissociáveis da atividade consciente e constituem o 

princípio do processo criativo (Góes & Cruz, 2006). Interpretação e modos próprios de expressão, 

demonstrados nas ações inventivas, permitem a exploração de esferas cognoscitivas e sensíveis da 

vivência subjetiva no mundo. Essas dimensões emergem desde a tenra infância, a partir do momento em 

que as crianças brincam, narram, desenham, produzindo uma variedade de ações criadoras que dialogam 

profundamente com a realidade. Uma criança faz-de-conta que é professora; uma outra conta as peripécias 

de um personagem, ao narrar a história de um caroço de feijão (Silva, 2006). Todas essas construções 

inventivas fazem parte do cotidiano da criança e são fundamentais para o seu desenvolvimento. No 

presente trabalho, pretendemos abordar teoricamente, a partir da perspectiva histórico-cultural, o papel da 

atividade criadora no desenvolvimento infantil e sua articulação com os espaços formativos, em destaque, 

para escola. 

CONTANDO E CONSTRUINDO HISTÓRIAS: O PAPEL DO PSICÓLOGO ESCOLAR COMO MEDIADOR NOS PROCESSOS 

DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 Área temática: Desenvolvimento Humano 

 HELENA FERREIRA VANDER VELDEN; MARCELO BOSCH BENETTI DOS SANTOS; MARISA EUGÊNIA 

MELILLO MEIRA – UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA – CAMPUS BAURU  
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O presente trabalho trata de um projeto de Contação de Histórias, realizado em uma escola municipal da 

cidade de Bauru (SP), com alunos entre nove e dez anos que cursam 4ª série do ensino fundamental. 

Através da socialização e da educação, disposições culturais relativamente permanentes são 

internalizadas, sendo assim capazes de estruturar o comportamento individual e grupal e reproduzir as 

relações de classe existentes. Vivemos atualmente em uma ordem social estratificada, na qual os grupos 

dominantes determinam quais são os valores culturais mais valorizados socialmente e os legitimam. Estes, 

por sua vez, quando inculcados por meio da educação são geralmente aceitos e respeitados, na ordem 

social, pelos grupos subordinados. Considerando que cabe à educação escolar um papel fundamental na 

luta pela transformação dessas relações sociais e tendo como base os pressupostos da Pedagogia 

Histórico-Crítica e da Psicologia Histórico-Cultural, entende-se que o psicólogo escolar deve contribuir para 

que a escola cumpra sua função social de transmitir aos alunos os conteúdos historicamente produzidos, 

garantindo as condições necessárias para a humanização dos indivíduos através da apropriação dos 

conhecimentos e possibilitando processos reflexivos que ajudem a desvelar o cotidiano alienado. Como 

finalidades do trabalho com histórias, pode-se destacar a contribuição para o desvelamento da realidade, a 

livre expressão de projeções simbólicas, o despertar da paixão pela leitura e a formação de valores. O 

trabalho de contação é estruturado em três eixos principais de atuação – com as crianças, com as famílias 

e com a escola – e sua metodologia consiste em contar a história, destacar sua temática principal, verificar 

a compreensão da história pelas crianças, desenvolver atividades de reflexão e vivência e, por fim, realizar 

uma síntese da temática trabalhada. 

CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL: UM ESTUDO DA RELAÇÃO ENTRE DESENVOLVIMENTO 

INFANTIL E PROCESSO EDUCATIVO. 

 Área temática: Desenvolvimento Humano 

 JANAINA CASSIANO SILVA  

  Financiador: FAPESP 

Apesar dos avanços na legislação brasileira no atendimento das crianças de 0 a 6 anos, principalmente 

após a Constituição de 1988, a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) em 

1996 e dos Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil em 1998, ainda se verifica que o 

trabalho nas instituições de Educação Infantil está pautado, essencialmente, no cuidado com as crianças e 

o trabalho educativo muitas vezes não ocorre. Visando contribuir para este debate, a presente pesquisa de 

Mestrado, financiada pela Fapesp, tem por objetivo aprofundar a reflexão acerca da Educação Infantil, a 

visão do assistencialismo x ensino, e contribuir para o processo de consolidação da Educação Infantil como 

segmento educacional promotor do desenvolvimento humano integral. Apresentaremos neste trabalho parte 

de nosso estudo teórico referente à relação entre o desenvolvimento infantil e o processo educativo na 

perspectiva da Psicologia Histórico-Cultural. A Psicologia Histórico-Cultural surgiu no início do século XX na 

ex-União Soviética (URSS), no contexto da Rússia pós-revolucionária. Esta corrente tem como principais 

referências L. S. Vigotski, A. N. Leontiev e A. R. Luria, que junto com representantes como Elkonin, 

Davidov, Zaporózhets, Galperin, Bozhovich compõe a chamada Escola de Vigotski. A tarefa da psicologia 

histórico-cultural consiste na investigação das particularidades psicológicas da criança segundo sua idade, 

que não se limitam à característica dos processos psíquicos isolados e sim, pelo contrário, revele a 

estrutura da personalidade integral da criança em seu processo de formação e desenvolvimento. Ademais, 

temos que o desenvolvimento psíquico na infância é influenciado pela educação e ensino estabelecidos por 

adultos, que organizam a vida da criança, criam condições específicas e transmitem-lhes a experiência 

social acumulada pela humanidade. 

A APROPRIAÇÃO DA SEXUALIDADE PELO ADOLESCENTE: DÚVIDAS, VIVÊNCIAS E MITOS 

 Área temática: Desenvolvimento Humano 

 JANAINA F. CARDOSO CAOBIANCO; JANAINA FERNANDES CARDOSO CAOBIANCO  

Este Trabalho constitui-se de uma pesquisa qualitativa que teve como objetivo investigar quais são as 

dúvidas vivenciadas e expressas por pré-adolescentes e adolescentes, regularmente matriculados na 

sétima série do ensino fundamental de duas escolas públicas de Curitiba no ano de 2007, no que se refere 

a vivência da sexualidade no seu contexto sócio-cultural. Os dados foram coletados através das anotações 

realizadas em oficinas de sexualidade ofertadas aos alunos, bem como perguntas escritas anonimamente 

pelos participantes, no início e final de cada encontro. Estas oficinas ocorriam semanalmente, num total de 

dez encontros por grupo. Participaram da pesquisa um total de sessenta e sete alunos. O que se verificou 
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na análise dos dados é que as dúvidas dos pré-adolescentes e adolescentes são muito semelhantes entre 

seus pares. As questões foram agrupadas em quatro grandes temas: dúvidas com relação ao 

conhecimento do seu corpo; dúvidas com relação ao desenvolvimento humano, infância, puberdade, 

juventude e velhice; dúvidas com relação às vivencias individuais e coletivas da sexualidade e dúvidas com 

relação às doenças sexualmente transmissíveis, DSTs/HIV e Aids. A maioria das questões se 

concentravam no conhecimento do próprio corpo. Constatou-se nas questões e dúvidas trazidas pelos 

sujeitos da pesquisa que eles não se apropriam da sexualidade humana como algo construído 

historicamente num tempo e lugar, percebem esta vivência como algo biológica e socialmente determinado. 

Por conta disto, eles não se apoderam de suas vivências e suas escolhas individuais. Há muitos mitos e 

preconceitos envolvendo a sexualidade. Existe um desconhecimento e uma não apropriação da 

sexualidade. O psicólogo escolar/educacional pode auxiliar neste processo de apropriação do sujeito nas 

suas escolhas e construção de uma sexualidade crítica, responsável e prazerosa. 

A INFÂNCIA INDÍGENA DOS POVOS BAKAIRI 

 Área temática: Desenvolvimento Humano 

 JURACY MACHADO PACÍFICO; MARIA IVONETE BARBOSA TAMBORIL; JULIANE DE OLIVEIRA – 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – CAMPUS VILHENA  

  Financiador: UNIVERSIDADE COMUNITÁRIA REGIONAL DE CHAPECÓ (UNOCHAPECÓ) 

O estudo investigou a infância indígena no que se refere às condições e características do desenvolvimento 

infantil em seus aspectos social, econômico e cultural, a partir da perspectiva das crianças e adultos 

indígenas dos povos Bakairi, da Aldeia Canaã, no município de Nobres/Mato Grosso. A partir de uma 

abordagem qualitativa, com pesquisa bibliográfica e empírica, através da observação e da entrevista, o 

estudo procurou responder às questões: como é a infância indígena dos povos Bakairi? Como se 

desenvolvem, em relação aos aspectos social, econômico e cultural? Quais são os seus limites, valores e 

educação na comunidade em que vivem? O estudo considerou ainda que, atualmente, as crianças estão 

em contato de forma direta ou indireta com várias realidades e delas apreendem valores e estratégias de 

compreensão de mundo e de formação de suas próprias identidades – individual e social – já que acabam 

vivendo e interagindo intensamente com outras crianças, partilhando experiências, quase sempre em 

situações mediadas por adultos. Conclui que as crianças indígenas apropriam-se de sua cultura, seja 

reproduzindo, reinventando ou recriando o seu mundo pela mediação com os adultos, com as crianças e 

com todo o meio que vivem. 

ORIENTAÇÃO SEXUAL COM ADOLESCENTES NA PERSPECTIVA DA PSICOLOGIA SÓCIO-HISTÓRICA 

 Área temática: Desenvolvimento Humano 

 MARCIO MAGALHAES DA SILVA; JESSICA RODRIGUES ROSA – UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 

– CAMPUS BAURU  

Em uma concepção crítica de educação a orientação sexual deve se inserir na escola como parte do 

processo de formação que visa promover o desenvolvimento humano pela apropriação dos conteúdos 

científicos produzidos e acumulados historicamente. Esta apropriação não ocorre pela mera apresentação 

de conteúdos, mas pela relação que se estabelece entre estes conteúdos e a vida cotidiana dos 

orientandos. Por isso o orientador deve estar atento para as várias formas de expressão da sexualidade, 

tais como grafites, brincadeiras, paródias, palavrões, xingamentos, relacionamentos afetivo-amorosos, e às 

diferentes fontes de informação e conhecimento acessíveis, tais como a família, amigos, escola, trabalho, 

profissionais de saúde e mídia. Estes conteúdos emergentes da prática social devem constituir a primeira 

etapa do trabalho do orientador, de acordo com a proposta didática de Gasparin (2007), adotada neste 

trabalho realizado com alunos da sétima série do ensino fundamental em uma escola pública municipal de 

Bauru, denominada prática social inicial do conteúdo. Na fase da problematização procura-se evidenciar 

aspectos contraditórios da prática: aspectos histórico-culturais da sexualidade compreendidos como 

naturais, por exemplo, são questionados. Na fase da instrumentalização o conteúdo formal é apresentado 

como resposta aos problemas identificados, desvelando-se o processo histórico-social da construção de 

conceitos como adolescência e dos papéis atribuídos ao gênero masculino e feminino, por exemplo. 

Diferentes recursos podem ser utilizados em todas as fases, tais como filmes, músicas, técnicas grupais, 

brincadeiras, gincanas, kits de orientação sexual, folhetos informativos, redação individual, inclusive nas 

duas fases de avaliação da aprendizagem, sendo a primeira de elaboração teórica de soluções para os 

problemas detectados na prática (catarse) e a segunda da vivência cotidiana dos novos conteúdos 
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aprendidos (prática social final dos conteúdos). Gasparin, J. L. Uma didática para a pedagogia histórico-

crítica – Coleção educação contemporânea. 4ª ed. Campinas, SP: Autores Associados, 2007. 

HÁBITOS DE ESTUDO EM ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO SUPERIOR: ESTUDOS PRELIMINARES 

 Área temática: Avaliação e Medidas no Contexto Escolar 

 DENISE PEREIRA DE ALCANTARA FERRAZ; ANDRÉ LUIZ MORAES RAMOS; ANELISE DE BARROS 

LEITE NOGUEIRA; ELISABETH HOFFMANN SANCHEZ; ESTEFÂNIA Mª DE ALMEIDA GONÇALVES; 

JULIANA DOS ANJOS CORRÊA LIMA; LÍGIA MARIA TEIXEIRA DE FARIA BREZOLIN; LUCIANA MARIA 

PINTO; LÍVIA DIEGO STUART ANICETO SIMÕES; WILSON DE FREITAS MUNIZ – CENTRO 

UNIVERSITÁRIO SALESIANO DE SÃO PAULO – CAMPUS LORENA  

Levando-se em conta a democratização na educação superior, e a ampliação da demanda, as 

investigações que esclarecem aspectos do comportamento estudantil são fundamentais, de acordo com a 

realidade de cada país. Apresentam-se, por ora, resultados de uma investigação (2006-2008) como parte 

de um projeto maior acerca dos hábitos de estudo na educação superior. O objetivo principal foi realizar o 

estudo psicométrico do instrumento utilizado e efetuar análises iniciais sobre os fatores identificados (total 

9) em torno do tema. A faixa etária dos participantes (781) era de 17 a 55 anos, com média 25, observando-

se que 42,5% trabalhavam e 57,5% não trabalhavam no período da coleta, sendo alunos de diversos 

cursos de uma instituição particular do interior do estado de São Paulo. O instrumento foi um Questionário 

(informatizado, 97 questões), aplicado individualmente, sobre Hábitos de Estudo em Estudantes da 

Educação Superior, adaptado pelo Grupo de Pesquisa a partir de Tierno (2003), sistema Likert 5 pontos. Os 

resultados mostraram que este instrumento está capacitado para avaliar o fenômeno hábitos de estudos em 

estudantes universitários em 9 fatores, representativos do fenômeno na amostra estudada: planejamento 

do estudo, dificuldades no uso de técnicas de estudo, uso de tecnologias, estudo em grupo, condições 

ambientais adequadas para o estudo, falta de atualização do conhecimento, dificuldade de organização 

espaço-temporal, desatenção e desmotivação, anotação da matéria. Acima do escore médio (3,0) estão os 

fatores anotação da matéria (4,1), e estudo em grupo (3,9) que se destacam como positivos. Dentre os 

resultados abaixo do escore médio estão os resultados do planejamento de estudo (2,8), uso de 

tecnologias (2,7), requerendo atenção especial. Novas aplicações serão programadas, tendo-se em vista a 

comparação cursos / séries, maior número de dados para as análises e uso mais rigoroso de provas 

estatísticas. 

AVALIAÇÃO EDUCACIONAL: BUSCANDO NOVOS RUMOS 

 Área temática: Avaliação e Medidas no Contexto Escolar 

 JÚLIA ANDRÈS ROSSI  

Avaliações estão presentes em qualquer prática de ensino. Porém, deve-se refletir se o critério que a 

maioria das escolas adota é realmente fidedigno e válido para afirmar se o aluno está capacitado ou não 

para ir para a próxima série. A forma de avaliação tradicional reduz toda a situação escolar, com seus 

aspectos sociais, econômicos, emocionais, etc, em um momento unicamente objetivo, de relação entre o 

aluno e o conhecimento adquirido; como se nada mais, além do momento escolar, constituísse a relação 

entre ensino-aprendizagem. Assim, a avaliação, aparentemente neutra e imparcial, torna-se um instrumento 

de controle, culpabilizando o aluno ou o professor pelo “fracasso” e servindo como mantenedor do status-

quo. Este trabalho tem como objetivo fundamental que os profissionais ligados a educação reflitam 

criticamente acerca dos sistemas avaliativos, e que percebam que a mudança tanto na forma de avaliar 

como no sistema educacional não deve ocorrer de maneira isolada, e sim como um processo conjunto e 

integrado. Propõe-se, então, uma avaliação constituída por uma perspectiva sócio-interacionista, 

condizente com todos os fatores que realmente integram o processo de ensino-aprendizagem. 

FUNÇÕES EXECUTIVAS: DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO 

 Área temática: Avaliação e Medidas no Contexto Escolar 

 NATÁLIA MARTINS DIAS; BRUNA TONIETTI TREVISAN; ALESSANDRA GOTUZO SEABRA  – 

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE  

 Financiador: FAPESP 

Funções executivas (FE) referem-se a um conjunto de processos cognitivos e metacognitivos que permite 

ao indivíduo regular seu comportamento, possibilitando seu engajamento em ações direcionadas a metas. 

Compreendem habilidades como atenção seletiva, controle inibitório, flexibilidade cognitiva, planejamento e 

monitoramento. Alterações nestes processos têm sido documentadas em diversos casos, como no 
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Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade e nos transtornos globais do desenvolvimento. Também 

tais habilidades estão relacionadas ao desempenho escolar. Frente a isso, faz-se pertinente conhecer o 

desenvolvimento normal destas habilidades e disponibilizar instrumentos para sua avaliação. No Brasil, 

poucos estudos tem se preocupado em delinear a trajetória desenvolvimental das FE; analogamente, há 

carência de instrumentos para sua avaliação em crianças e adolescentes em idade escolar e, sobretudo, 

pré-escolar. Sucintamente, os estudos internacionais tem delineado que as habilidades abarcadas no 

construto FE seguem tendências desenvolvimentais distintas, sendo que habilidades mais complexas 

seguem um curso mais longo de desenvolvimento. Essas distintas tendências desenvolvimentais 

corroboram a noção de não-unitariedade das FE, reforçando a necessidade de testes que avaliem as 

habilidades específicas. Frente a isto, esta apresentação compila alguns instrumentos atualmente em 

estudo; o Teste de Memória de Trabalho Auditiva, Teste de Memória de Trabalho Visual, Teste de Stroop 

Computadorizado, Teste de Geração Semântica, Teste de Fluência verbal FAS, Teste da Torre de Londres, 

Teste de Atenção por Cancelamento e Teste de Trilhas, para avaliação de crianças e adolescentes em 

idade escolar; e as versões do Teste de Trilhas, do Teste de Stroop Computadorizado, Teste de Atenção 

Contínua e o Simon Task para avaliação do pré-escolar. O conhecimento do desenvolvimento destas 

habilidades e a disponibilização de instrumentos para sua avaliação fazem-se pertinentes na compreensão 

e identificação de déficits e também da criança de risco. De posse deste conhecimento, estudos futuros 

poderão ater-se à intervenção sobre tais processos sob uma orientação remediativa e preventiva. 

ELABORAÇÃO E VALIDAÇÃO DE INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DA MOTIVAÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

 Área temática: Avaliação e Medidas no Contexto Escolar 

 SUELI ÉDI RUFINI GUIMARÃES – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA 

 Financiador: CNPQ 

A motivação no contexto escolar é um determinante crítico do nível e qualidade da aprendizagem e do 

desempenho. Os resultados das pesquisas sobre a motivação dos estudantes confirmam uma crença, 

baseada no senso comum, de que, à medida que avançam nas séries, os alunos se tornam gradativamente 

menos motivados para estudar. Os resultados de alguns estudos brasileiros sobre a motivação intrínseca 

de estudantes, utilizando diferentes técnicas de coleta de informações, suscitaram questionamentos acerca 

desse decréscimo motivacional, pois indicaram a preferência dos alunos pela motivação intrínseca. Este é 

um relato da elaboração e validação de um instrumento de avaliação da motivação intrínseca e extrínseca 

de estudantes do ensino fundamental, na perspectiva da Teoria da Autodeterminação. Tendo como ponto 

de partida um instrumento de avaliação da motivação de universitários, cuja pergunta inicial é “Por que 

venho à universidade”, para 20 crianças foi questionado: Por que você vem para a escola? Após uma 

primeira etapa de respostas espontâneas, as entrevistadoras incluíram algumas afirmativas, relacionadas 

aos tipos de motivação, propostos teoricamente, e sugeriram que a criança se posicionasse a respeito.A 

partir dessas informações e de itens disponíveis na literatura, foi elaborada uma versão preliminar de uma 

escala de avaliação, com 30 afirmativas, em escala likert de cinco pontos, representados por figuras 

geométricas de tamanhos crescentes, acompanhadas de números de 1 a 5, sendo um nada verdadeiro e 

cinco, totalmente verdadeiro. Após aplicação piloto, a versão final da escala de avaliação de motivação 

ficou composta por 29 afirmativas, representando cinco tipos de motivação propostos teoricamente. A 

Análise Fatorial Exploratória e o levantamento do índice de consistência interna dos itens das subescalas, 

com base nas respostas de 1376 alunos de 4ª a 8ª séries do ensino fundamental, indicaram que o 

instrumento apresenta propriedades adequadas para uso em pesquisas. 

COMPREENDER O BULLYING: UM ESTUDO EM ESCOLAS PORTUGUESAS E BRASILEIRAS 

 Área temática: Avaliação e Medidas no Contexto Escolar 

 TATIANA CAMPOS FERNANDES; ALTEMIR JOSÉ GONÇALVES BARBOSA; ANDRÊZE CRISTINE DO 

NASCIMENTO SILVA; JULIANA CÉLIA OLIVEIRA; KAREN LAMAS; LARA CAROLINA DE ALMEIDA; LÉLIO 

MOURA LOURENÇO; PRISCILA MOREIRA  – UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA  

 Financiador: PET – PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 

A escola é fundamental para o desenvolvimento de crianças e adolescentes. Nela aprendem a se relacionar 

com os semelhantes e a entender papéis sociais. No entanto, ela não é palco apenas de vivências 

positivas. Há também situações que podem trazer sequelas para toda a vida. O bullying pode ser 

considerado uma dessas situações, pois é uma forma de violência que se caracteriza pela intimidação física 
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ou psicológica, repetida, efetuada contra alguém que não consegue se defender. Estar exposto direta ou 

indiretamente a esse tipo de violência pode acarretar problemas físicos, psicológicos e emocionais, tais 

como estresse, diminuição da auto-estima, ansiedade, depressão e, até mesmo, idéias suicidas. Pesquisas 

revelaram que o bullying ocorre principalmente nos anos escolares iniciais, que os meninos têm maior 

envolvimento com essa forma de violência e utilizam agressões físicas e verbais e que as meninas adotam 

mais as agressões indiretas. Contudo, é preciso produzir mais conhecimento sobre o problema, que 

permitam estabelecer estratégias de prevenção. Pesquisas são necessárias, sobretudo no contexto 

brasileiro, onde o tema ainda é pouco estudado. Uma investigação intercultural sobre o assunto está sendo 

implantada em Portugal e no Brasil. Ela tem como objetivo identificar a prevalência do bullying nos dois 

países, bem como planejar, implantar e avaliar programas de prevenção na escola. O estudo permitirá 

estabelecer padrões de comportamento e compreender diferenças regionais, econômicas e sociais, que 

servirão como base para definir ações de prevenção que sejam válidas e eficazes. No Brasil, a primeira 

parte dessa pesquisa está em andamento e permitirá, simultaneamente, testar instrumentos para 

diagnóstico de bullying, caracterizar a prevalência dessa forma de violência e, ainda, coletar informações 

para programas de prevenção. A presente comunicação científica apresentará os resultados de uma 

aplicação piloto dos instrumentos de diagnóstico de bullying adotados para o estudo. 

PODER-SABER NA EDUCAÇÃO INFANTIL: UMA CONSTRUÇÃO DE RELAÇÕES 

 Área temática: Ensino Fundamental 

 RINALDO MOLINA; ALESSANDRA BRAGA BELLOTTO; AYODELE FRANCELINO DE CAMARGO; 

DANIELA OLORRUAMA RODRIGUES DOS SANTOS; KARLA CAROLINA DE SOUSA; KÉSSIA TIAKI 

KIMOTO; LARISSA CANGUEIRO; KAREN M. WESTERSTAHL; ALESSANDRA LYMBERIS SCURO – 

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZE 

A intenção desta apresentação será apresentar os resultados de uma pesquisa que objetivou mapear, nas 

relações presentes em uma escola situada na região central da cidade de São Paulo, possíveis 

acontecimentos que concretizassem ações representativas de relações de poder que fundamentariam a 

produção de subjetividade nas crianças. O corpo teórico resgatou a constituição do sujeito infantil a partir 

de Arriès. As contribuições de Guatarri permitiram compreender como os processos de escolarização e o 

capitalismo instituem indivíduos-padrão a partir do momento que submetem as crianças a códigos sociais 

de poder. E, com Foucault, discutiu-se a docilização dos corpos, refletindo o papel das instituições no 

controle dos sujeitos pela via de dispositivos disciplinares. O método adotado, de imersão no campo de 

pesquisa, foi o etnográfico. A coleta de dados totalizou 75 horas de observação e registro em caderno de 

campo. A partir das informações presentes nos cadernos de campo, selecionamos os principais fatos 

referentes às relações estabelecidas no âmbito escolar, distribuindo-os entorno daqueles que mais 

recorriam no decorrer das anotações. Foram eles: aluno-professor, aluno-aluno, aluno-coordenador, aluno-

funcionário e aluno-pesquisador. Como resultado, partindo do pressuposto teórico adotado, verificou-se que 

aspectos como, por exemplo, a limpeza, “a sujeira deveria ser eliminada, pois está associada com uma 

inclinação para o mal”; a repetição, “quem repete com destreza é tido como bom aprendiz”; o silêncio, “o 

bom aluno é aquele silencioso e quieto”, organizaram e delimitaram ações muito presentes na organização 

escolar que evidenciaram formas de coerção que, entre as crianças, foram reproduzidas no discurso e na 

forma de relacionarem-se durante as atividades escolares. 

UMA ANÁLISE DO LUGAR DO INSPETOR DE ALUNOS NA ESCOLA: RECONHECIMENTO E VALORIZAÇÃO. 

 Área temática: Ensino Fundamental 

 RINALDO MOLINA; MARCELO FRANCISCO DE MELLO; BIANCA GEOCZE; NATALIA ONCINS MOLINARI; 

THAIS REGINA VEGA – UNIVERSIDADE  PRESBITERIANA  MACKENZIE  

Este trabalho teve como base o reconhecimento do papel do agente de organização escolar (inspetor de 

alunos) numa escola pública de ensino fundamental I localizada na cidade de São Paulo. Foi desenvolvido 

em dezoito encontros (um ano). Nos nove encontros iniciais foram realizadas observações de campo. Nelas 

identificamos divergências nas atitudes dos agentes (três) com as crianças, o que gerava problemas de 

indisciplina. Também verificamos que na sua relação com os gestores escolares não havia uma linha de 

diálogo estabelecida ou uma determinação clara de suas responsabilidades, o que gerava mais 

desentendimentos em suas tarefas diárias. Por serem desvalorizados não encontravam motivação em seu 

trabalho e acabavam por desmerecer a própria função. Diante dessa situação, nos encontros restantes, o 

foco central foi realizar um trabalho que objetivou transformar a maneira como os agentes se enxergavam e 
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eram vistos pela instituição. Os procedimentos adotados foram: com alunos, a realização de desenhos e a 

aplicação de questionários que avaliaram a visão que esses mantinham dos agentes; com os agentes, a 

aplicação de questionários que avaliaram a percepção que possuíam de si e de sua função dentro da 

instituição e; com a gestão, a aplicação de questionários sobre a função dos agentes. Com isso foram 

mapeadas as relações entre os agentes, com o intuito de viabilizar uma conduta mais homogênea entre 

eles e as crianças, as relações entre esses e o corpo dirigente da escola, na tentativa de produzir um canal 

mais aberto de comunicação e, por fim incitar uma maior valorização dessa função. Os resultados 

possibilitaram a apresentação das dificuldades dos agentes para a direção, uma melhor compreensão de 

suas funções e a apresentação de propostas para melhorar as relações entre eles e os demais integrantes 

da escola. 

ADAPTAÇÃO ESCOLAR E INTERNALIZAÇÃO DA FIGURA MATERNA 

 Área temática: Ensino Fundamental 

 ROSSANA PACHECO PERINAZZO  

Este estudo investigou a relação entre a internalização da figura materna e o processo de adaptação da 

criança à escola, considerando as atitudes e os comportamentos habituais da criança neste processo, como 

isto se reflete na representação gráfica que faz deste momento e a repercussão das experiências de 

adaptação escolar vivenciadas por sua mãe. A população foi constituída por cinco mães com seus cinco 

filhos, alunos da Educação Infantil de escolas da rede privada da cidade de Porto Alegre. As mães foram 

entrevistadas individualmente com a finalidade em levantar informações sobre a forma como a dupla mãe e 

filho se relacionam e as influências que contribuíram para que a criança tenha demonstrado dificuldades em 

se adaptar. As crianças foram estimuladas a desenhar elas e suas mães, com a finalidade de averiguar a 

forma como a mesma vivenciou este processo. O comportamento e atitudes que a mãe tem durante este 

período, bem como as suas dificuldades em separar-se da criança, são fundamentais para que a mesma 

consiga se adaptar de forma tranqüila. 

ESCOLA E FORMAÇÃO ESCOLAR: ESTUDO INTRODUTÓRIO A PARTIR DA PRODUÇÃO DO GRUPO DE TRABALHO 

PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM 

EDUCAÇÃO – ANPED (2000-2005) 

 Área temática: Ensino Fundamental 

 SOLANGE APARECIDA DA ROSA; MARIA ISABEL B. SERRÃO – UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA 

CATARINA  

  Financiador: CAPES 

Texto elaborado a partir dos resultados das analises realizadas em dissertação de mestrado em Educação, 

finalizada em 2008, que buscou apreender como as categorias “escola”, “ensino”, “conhecimento escolar” e 

“formação escolar” são concebidas e tratadas nos artigos apresentados, sob a forma de comunicações, nas 

reuniões anuais da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd), 

especificamente nos Grupos de Trabalho “Psicologia da Educação” (GT 20) e “Educação Fundamental” (GT 

13), no período entre 2000 e 2005. Pelos limites impostos, optou-se por enfocar principalmente aspectos 

relacionados às categorias “escola” e “formação escolar” na produção do GT 20 e as relações entre 

Educação e Psicologia. Para análise, procurou-se ter como referência os aportes do materialismo histórico 

dialético e as contribuições da psicologia histórico-cultural e da pedagogia histórico-crítica. Verificou-se a 

presença de distintas perspectivas teórico-metodológicas; uma pequena, mas consistente, contribuição 

crítica; indicações do caráter contraditório da escola e da continuidade do “fracasso escolar”; que há uma 

polarização na discussão sobre a escola, ora se focaliza o aspecto ideológico-reprodutor desta, ora as 

importantes e necessárias contribuições da educação escolar para a formação dos seres humanos. 

Contudo, foi possível constatar contribuições importantes para a superação da nova modalidade de 

“fracasso escolar”. Nestas aponta-se caminhos e métodos para uma prática pedagógica que se fundamente 

em princípios que permitam superar a linearidade e unilateralidade da atividade de ensino tradicional, sem, 

no entanto, se colocar em outro extremo de consequências nefastas para o desenvolvimento humano – o 

de negligenciar a necessária apropriação de conhecimentos científicos e filosóficos e dos métodos de 

pensamento a estes associados. 

CON(TRA)DIÇÕES DA QUEIXA ESCOLAR: UMA EXPERIÊNCIA EM PSICOLOGIA ESCOLAR EDUCACIONAL 

 Área temática: Ensino Fundamental 
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 VINICIUS DE OLIVEIRA MOTA; FRANCIELLE DE SOUSA VIEIRA; LARA CRISTINA DA FONSECA SILVA; 

ROSANA PATRÍCIA DA SILVA; ROSELI APARECIDA LAGARES DE LIMA; DENISE SILVA ROCHA – 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA  

Este resumo objetiva relatar a experiência de um estágio profissionalizante em Psicologia Escolar 

Educacional no atendimento de crianças que apresentam dificuldades no processo de escolarização. 

Enfoca estudo de caso, em andamento, realizado na clínica-escola de uma universidade particular de 

Minas Gerais. O menino atendido, Carlos, sete anos, mora com uma tia e dois irmãos (a mãe biológica 

reside em outro estado) e cursa o segundo ano do Ensino Fundamental. Segundo a escola, é uma criança 

retraída, introspectiva, com dificuldades de relacionamento e comprometimentos na fala. Na observação em 

sala, Carlos permaneceu calado a maior parte do tempo e, quando convidado a falar, respondeu com 

timidez. Em entrevista inicial, a tia relatou que Carlos não é como a escola o descreveu, afirmando que em 

casa mantém bons relacionamentos e gosta muito de conversar. Os primeiros contatos com a criança 

evidenciaram o que a tia expôs e revelaram contradições entre o que foi falado sobre Carlos e o que ele 

demonstrou nas sessões, especialmente no que se refere ao seu retraimento – exposto pela escola como 

uma das maiores preocupações em seu desenvolvimento escolar – e ao comprometimento em sua fala. 

Nas sessões, Carlos se mostra desenvolto e interessado nas atividades, estabeleceu excelente relação 

com o estagiário, e na fala, eventualmente, omite a letra “r”. Tais fatos apontam a necessidade de se 

reconhecer a queixa como apenas uma versão e a síntese de diversos fatores que constituem uma situação 

conflitante. Nossa intervenção tem focado aspectos relacionados à família da criança e ao lugar que cada 

pessoa ocupa em sua vida, já que esta parece ser uma causa de sofrimento. Simultaneamente, o contato 

com a escola tem sido imprescindível para que Carlos seja visto a partir das condições em que está 

inserido e tratado de uma forma diferente daquela por nós presenciada, 

A ORIENTAÇÃO DE ALUNOS / PESQUISADORES NO ENSINO FUNDAMENTAL: NOVAS FRENTES DE TRABALHO 

PARA O PSICÓLOGO ESCOLAR 

 Área temática: Ensino Fundamental 

 LUCIANNA RIBEIRO DE LIMA; ANA LUÍZA PIMENTEL REZENDE CORTES; BRUNA CRISTINA SILVÉRIO 

DINIZ; LARISSA DE LIMA; LEONARDO SANTOS BOAVENTURA; LUCAS DINIZ FERNANDES; MARIA 

JÚLIA MARQUES VASCONCELOS; MATEUS VIEIRA VIDAL MAGALHÃES; PAULA MAGNA REZENDE 

PEREIRA; ROBERTA MAGNA REZENDE PEREIRA; VINÍCIUS TIBÚRCIO DO ROSÁRIO – UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE UBERLÂNDIA 

Este trabalho pretende apresentar os resultados de uma pesquisa realizada pela autora (psicóloga escolar) 

em conjunto com dez alunos do 4° ano do Ensino Fundamental da Escola de Educação Básica da 

Universidade Federal de Uberlândia no ano de 2007. Trata-se de um estudo desenvolvido a partir de uma 

proposta institucional denominada Programa de Iniciação Científica Discente (PICD), onde os 

alunos/pesquisadores se organizam em grupos e são orientados pelos docentes da escola. O interesse 

pela pesquisa surgiu dos estudos curriculares sobre Corpo Humano/Reprodução e culminou na escolha do 

tema Sexualidade na Adolescência. Os alunos queriam aprofundar conhecimentos sobre as mudanças 

físicas e comportamentais do adolescente, buscando responder às próprias dúvidas. As etapas da pesquisa 

foram: escolha e delimitação do tema, objetivos e elaboração de questões, breve revisão da literatura, 

discussões em grupo, elaboração do questionário, coleta e análise dos dados, redação do relatório final, 

seminário de apresentação. Os sujeitos da pesquisa foram 159 adolescentes, de ambos os sexos, com 

faixa etária entre 12 e 18 anos, residentes na cidade de Uberlândia, MG. A maior parte dos adolescentes 

pesquisados são alunos de escola pública e cursam o Ensino Fundamental. A investigação abarcou: nível 

de escolaridade, trabalho, estrutura familiar, namoro e outras experiências afetivo-sexuais, idade da 

primeira relação sexual, uso ou não de preservativo, métodos anticoncepcionais, diálogo entre pais e filhos 

sobre sexualidade. Para além da riqueza proporcionada por este estudo em relação a esta temática, 

sobretudo no que se refere à socialização dos resultados na escola, ressalta-se o papel fundamental do 

psicólogo escolar como orientador deste trabalho, uma vez que teve a oportunidade de contribuir com os 

conhecimentos da psicologia para a formação dos adolescentes/pesquisadores, além de possibilitar a 

ampliação das discussões em torno de um tema ainda considerado tabu em nossa sociedade. 

AJUSTAMENTOS DE ROTINAS PEDAGÓGICAS DE PROFESSORAS FACE ÀS SITUAÇÕES IMPREVISTAS NO 

CONTEXTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 Área temática: Ensino Fundamental 
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 MARCELO SILVA DE SOUZA RIBEIRO; RAÍZA LORENA SANDES SOUZA; THAÍS MARIA MONTEIRO 

GUIMARÃES; ILZE BRAGA DE CARVALHO; MARCELO SILVA DE SOUZA RIBEIRO – UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO  

 Financiador: CNPQ 

O presente trabalho teve como objetivo investigar as práticas educativas de professoras de nível pré-

escolar em três contextos distintos: escolas públicas e particulares de pequeno, médio e grande porte dos 

municípios de Juazeiro-BA e Petrolina-PE. Para isso, observamos atividades rotineiras, buscando analisar e 

compreender os fatores que contribuem para que as professoras possam ajustar suas práticas às situações 

de imprevistos que acontecem na sala de aula. Assim, descrevemos as rotinas pedagógicas, as situações 

de imprevistos e as respectivas ações dos professores, com a intenção de examinar as condições que 

estão presentes nessa prática docente. Esta pesquisa situou-se a partir de uma perspectiva da pesquisa 

qualitativa, em que há valorização do cotidiano da sala de aula nas escolas acima citadas. Para tanto, 

utilizamos como metodologia as observações em sala de aula, onde buscamos um conhecimento mais 

afinado dos fenômenos. Como também, o auxílio de entrevistas de explicitação (Vermersch, 1994), que nos 

permitiu uma retomada do momento vivido da ação, o que possibilitou compreender a experiência das 

situações de ajustamento de rotina de doze docentes da educação infantil. Dessa forma, como resultado 

surgiu o aprofundamento do conhecimento a respeito dos fatores que contribuem para os ajustamentos de 

rotinas em face das situações inesperadas, empregadas e vividas pelas docentes da educação infantil de 

escolas públicas e particulares de pequeno, médio e grande porte dos municípios de Juazeiro-BA e 

Petrolina-PE. 

 

 

O VÍDEO-GAME E SUA INTERATIVIDADE PARA O APRENDIZADO E O DESENVOLVIMENTO DE ALUNOS DA 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

 Área temática: Ensino Fundamental 

 MARCELO SILVA DE SOUZA RIBEIRO; BRUNO EMANUEL RAMOS DE OLIVEIRA – UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO 

Com o objetivo de analisar a interatividade a partir da utilização do vídeo-game como elemento chave para 

o aprendizado e o desenvolvimento, o trabalho desenvolvido buscou investigar a possibilidade de visualizar 

esse elemento como mediador das relações humanas com o meio social. Neste caso, no âmbito da 

educação infantil, acordando com a idéia de Vigotski a respeito da utilização de instrumentos e sua 

importância para a aquisição de funções psicológicas superiores. A partir da formação de três grupos de 

crianças entre quatro a seis anos, interagindo com o vídeo game, o presente trabalho foi dividido da 

seguinte forma: descrição do processo de exploração das crianças com o vídeo-game, identificação das 

estratégias psicomotoras desenvolvidas, descrição das interações sócio-afetivas e um breve levantamento 

da formação de conceitos entre as crianças que participaram do projeto. O trabalho visou ainda poder 

contribuir com a construção de novos caminhos do ensino-aprendizagem que tenham no vídeo-game uma 

possibilidade mais interativa e sedutora nas atividades desenvolvidas pelos educadores. 

A APRENDIZAGEM ESCOLAR DA CRIANÇA/SUJEITO 

 Área temática: Ensino Fundamental 

 MARISTELA ROSSATO  

Pensar na criança/sujeito está longe de ser o aligeiramento ou amadurecimento para fase adulta, mas 

considerado nas bases que González Rey define como sujeito, ou seja, um ser vivo, ativo, pensante, 

presente e que se posiciona. Esses atributos utilizados para definir o sujeito, quando pensados como um 

sistema complexo, submetido permanentemente às tensão das rupturas tornando sua expressão 

imprevisível, caracterizam a subjetividade numa perspectiva histórico cultural. Para o estudo da 

subjetividade nos orientamos nos fundamentos da Epistemologia Qualitativa desenvolvida por González 

Rey – produção do conhecimento como um processo construtivo-interpretativo, ênfase no singular e nas 

relações dialógicas – mesmo autor da Teoria da Subjetividade. A pesquisa foi realizada por meio de estudo 

de casos múltiplos com cinco alunos da rede pública do Distrito Federal e utilizamos instrumentos que 

envolveram desenhos, relatos orais, completamento de frases e jogos com temas diversos. As análises das 

informações produzidas com as crianças apontaram que a subjetividade é constituída a partir de diferentes 

zonas da realidade – incluindo a escola – que as mesmas estão inseridas. As crianças levam para a escola 



 
ISSN-1981-2566 

                                                                                                                                                                     24 
 

toda a complexidade relacional de outras zonas da realidade – família, lazer, igreja, amizades – que 

produzem diferentes sentidos subjetivos presentificados no aprender. Ao mesmo tempo, no curso da 

atividade escolar são produzidos novos sentidos subjetivos que influenciam os primeiros numa relação 

complexa e dinâmica. Outro aspecto importante, resultado da análise das informações produzidas, refere-

se ao abandono do ser criança pela escola valorizando somente o ser aluno, implicando significativamente 

na compreensão do sujeito identificado com dificuldades de aprendizagem. O aluno não tem sido 

considerado como um sujeito que aprende, sem relações dicotômicas entre a cognição e a emoção, o 

individual e o social, o objetivo e o subjetivo. 

A IMPLANTAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE NOVE ANOS EM RONDÔNIA: FLAGRANTES DE DESRESPEITO À 

INFÂNCIA 

 Área temática: Ensino Fundamental 

 MARLI LUCIA TONATTO ZIBETTI; ALINE PAULA MARIN;  FLÁVIA PANSINI – UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE RONDÔNIA 

  Financiador: CNPQ  

A ampliação do ensino obrigatório tem sido gradativa no Brasil. A Lei nº. 4.024 de 1961 estabelecia quatro 

anos; a Lei nº 5.692 de 1971 estendeu a obrigatoriedade para oito anos. Em 2001 o Brasil estabeleceu 

como meta, no Plano Nacional de Educação, ampliar o ensino obrigatório para nove anos, iniciando-se aos 

seis anos de idade. Embora represente um avanço para o país a inserção obrigatória das crianças de seis 

anos no processo de escolarização, principalmente para aquelas pertencentes às camadas mais pobres, 

uma vez que as crianças das classes média e alta já estavam majoritariamente incorporadas aos sistemas 

de ensino, a garantia de aprendizagens ainda se constitui no maior desafio a ser enfrentado pelas escolas 

brasileiras. Para que o fracasso escolar no processo de alfabetização não seja antecipado, a inserção de 

crianças de seis anos demanda a adaptação dos espaços físicos, dos componentes curriculares, das 

propostas metodológicas e também a preparação das equipes pedagógicas e dos professores e 

professoras de maneira a atender as especificidades dos novos sujeitos. Este trabalho apresenta os 

resultados de uma pesquisa que teve como objetivo analisar o processo de implantação do ensino 

fundamental de nove anos nas escolas públicas estaduais do município de Rolim de Moura – RO. Na 

investigação, de caráter qualitativo, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com a coordenação 

pedagógica da Secretaria de Estado da Educação e com professoras das séries iniciais de oito escolas 

envolvidas na pesquisa, além de análise documental, observações e registro fotográfico dos mobiliários e 

dos espaços físicos. Os dados indicam que a ampliação do ensino fundamental para nove anos ocorreu 

sem nenhuma preparação prévia por parte da Secretaria Estadual de Educação gerando inúmeros 

problemas e dificuldades para as escolas e, consequentemente, para o processo pedagógico, num 

flagrante desrespeito às necessidades e aos direitos das crianças. 

ANÁLISE DE UMA PROPOSTA DE REFLEXÃO DA PRÁTICA PEDAGÓGICA COM ENFOQUE NO CONCEITO DE 

APRENDIZAGEM MEDIADA 

 Área temática: Formação do Educador 

 JOYCE GOULART MAGALHÃES; ANA CRISTINA BARROS DA CUNHA – UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

RIO DE JANEIRO 

  Financiador: FAPERJ  

O conceito de Aprendizagem Mediada, baseado em Vygotsky e Feuerstein, é uma contribuição promissora 

para inclusão de alunos com deficiência no contexto educacional. Considerando que uma experiência de 

aprendizagem mediada é uma situação em potencial para promover desenvolvimento intelectual mais 

eficiente, apresenta-se a Oficina de Aprendizagem Mediada, que teve como objetivo provocar a mudança 

de crenças, valores e atitudes acerca do aluno com deficiência em duas equipes escolares diferentes: 1) 10 

educadores de uma escola privada de Educação Especial do Rio de Janeiro/RJ e; 2) 9 educadores de uma 

escola pública regular com classes de educação especial de Duque de Caxias/RJ. A Oficina foi realizada 

em 3 encontros mensais, com 2 horas de duração, quando ocorreram dinâmicas, vivências e debates, com 

auxílio de material de apoio (apostila, cartazes etc.), cujo objetivo era provocar a reflexão da equipe sobre 

sua prática pedagógica. Foi feito pelas autoras um diário de campo observacional e solicitado aos 

participantes registros escritos sobre questões específicas relacionadas à proposta de reflexão de cada 

encontro. Com base na análise de conteúdo, foram definidas as seguintes categorias: 1) expectativas com 

relação aos encontros; 2) conhecimentos prévios sobre mediação; 3) representação simbólica do material; 
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4) conhecimento adquirido com a leitura da apostila; 5) reconhecimento da mediação em situações 

cotidianas; 6) papel do professor; 7) auto-avaliação da prática pedagógica; e 8) avaliação da Oficina. 

Verificou-se que ocorreu diferença entre os grupos apenas para a categoria “representação simbólica do 

material”, quando três professores da escola privada apresentaram definições simples/pouco elaboradas 

sobre o material da Oficina, enquanto todos os da escola pública apresentaram definições 

complexas/reflexivas acerca do mesmo material. Conclui-se que, foi possível com a Oficina mobilizar em 

ambas as equipes escolares uma reflexão sobre seu “fazer”, provocando, assim, a mudança para uma 

prática pedagógica condizente às singularidade dos seus alunos. 

TORNAR-SE PROFESSOR-COORDENADOR NA ESCOLA PÚBLICA: O SENTIDO DA ATIVIDADE E DA FORMAÇÃO 

 Área temática: Formação do Educador 

 LAURINDA RAMALHO DE ALMEIDA; LILIAN CORRÊIA PESSÔA; LUDMILA PASSOS ABREU – 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO; REGINA CÉLIA ALMEIDA REGO PRANDINI  – 

FACULDADES OSWALDO CRUZ 

A comunicação refere-se ao projeto em andamento no Programa de Estudos Pós-Graduados em 

Educação: Psicologia da Educação – PUC-SP sobre desenvolvimento da identidade profissional de 

coordenadores pedagógicos. Na rede estadual de ensino de São Paulo a coordenação pedagógica é uma 

função, exercida por professores após um processo seletivo, e as atividades que cabem aos coordenadores 

são impostas pelas diferentes políticas públicas. Daí a proposta de investigar o sentido da atividade e da 

formação do coordenador frente às mudanças nas políticas públicas. Para produção de informações são 

utilizadas entrevistas iniciais e entrevistas recorrentes. Como referentes teóricos estão sendo empregados: 

Henri Wallon, para a discussão da constituição da pessoa do coordenador, em sua integração cognitiva-

afetiva-motora; Claude Dubar, para a discussão do sentido do trabalho vivido e expresso pelos 

entrevistados, para desvelar de que modo esse sentido vai constituindo as formações identitárias; Maurice 

Tardif, para discussão dos saberes da formação e da experiência. A proposta da construção do problema 

de pesquisa pelo viés das políticas públicas tem como pressuposto ver o professor-coordenador como 

sujeito histórico, que sofre as interferências e também pode interferir nas políticas. 

IDENTIDADE DOS PROFESSORES: A FORMAÇÃO PELO DISCURSO 

 Área temática: Formação do Educador 

 MANUELA APARECIDA MARINI CRISTOVÃO  

Esta pesquisa se preocupou com os efeitos que os discursos dominantes trazem para a prática pedagógica 

dos professores do ensino fundamental e médio. Para este fim, durante seis meses, de Julho a Novembro 

do ano letivo de 2008, buscamos realizar observações nas reuniões (denominadas Hora de Trabalho 

Pedagógico Coletivo) que envolviam os professores, coordenadores pedagógicos e gestores. Essas 

observações foram realizadas em uma escola estadual do município de Assis/SP, que engloba séries do 

5ºano do Ensino Fundamental até o 3ºano do Ensino Médio. Constatamos que o professor abandonou 

características e desejos que o levam a ser ele mesmo – , para se tornar o professor que o Estado julga 

correto para as escolas. Pedem-se, a cada dia mais coisas, cobram-se números positivos, bons 

desempenhos, interdisciplinaridade, centralidade, além do cumprimento do conteúdo programático das 

discplinas. Neste sentido eles são tomados pelos discursos de identidade e tendem a obedece-los, pois 

pertencem a uma categoria profissional e devem agir de acordo com as normas que lhes são impostas. 

Concluímos que os professores não conseguem realizar de maneira satisfatória seu trabalho, pois não 

estão ali enquanto sujeitos autônomos e críticos, mas sim enquanto produtos de um discurso o qual os 

levam a agir conforme as regras, e que não são valorizados enquanto sujeitos humanos, mas sim enquanto 

máquinas produtoras de mão-de-obra. 

REFLETINDO A RELAÇÃO ALUNO/PROFESSOR NUMA ESCOLA PÚBLICA 

 Área temática: Formação do Educador 

 RAFAEL HIGINO WAGNER; GUILHERME VICENTE DA SILVA; ANDRÉA FERNANDES DE ARAÚJO – 

FACULDADES ADAMANTINENSES INTEGRADAS 

Este trabalho está pautado na experiência em uma escola pública em Adamantina no interior do estado de 

São Paulo, que atende população financeiramente carente, moradores da periferia da referida cidade nas 

modalidades de ensino fundamental e médio, além do ensino de jovens e adultos (EJA). O objetivo da 

pesquisa foi contribuir com novos elementos para a formação e reflexão dos professores e funcionários; 

para repensar os métodos utilizados e a estrutura das salas de aula. Da escuta dirigida com os professores 
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surgiram queixas como a indisciplina e os problemas sociais envolvendo os alunos e o meio que habitam. 

Aproximando-se mais da fala dos funcionários e professores foi possível traçar o perfil dos alunos e escola, 

podendo então perceber a perpetuação das diferenças sociais, incutidas no discurso discriminatório e 

preconceituoso do corpo docente e funcionários. O trabalho encerrou-se na tentativa de reflexão sobre a 

estrutura e funcionamento do ensino na referida escola, tendo os professores e funcionários assumido uma 

postura defensiva e rejeitando a hipótese dos mesmos buscarem as respostas para seus questionamentos. 

Do aparente fracasso surge um quadro das queixas, angústias e mecanismos defensivos mais utilizados 

por tal classe, servindo então de base para a efetiva reflexão e atitudes a serem tomadas. 

PROCESSOS DE SUBJETIVAÇÃO DE EDUCADORES QUE ATENDEM ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE 

MEDIDA SOCIOEDUCATIVA: PROPOSTA DE FORMAÇÃO 

 Área temática: Formação do Educador 

 TATIANA YOKOY DE SOUZA; MARIA CLÁUDIA SANTOS LOPES DE OLIVEIRA – UNIVERSIDADE DE 

BRASÍLIA  

Atualmente, um grande conjunto de pesquisas enfatiza a necessidade de estudos que possam subsidar um 

atendimento humanitário e educativo para os adolescentes que cumprem medidas socioeducativas. Este 

estudo se pauta em uma pesquisa de doutorado, em andamento, confeccionada com a motivação de 

atender a lacuna de intervenções junto aos educadores sociais que atendem esses adolescentes, apontada 

tanto pela literatua científica como pelas unidades de execução das medidas. Visa-se investigar os 

processos de desenvolvimento e a identidade profissional desses educadores sociais e construir uma 

metodologia de formação pessoal e profissional com e para essa população, que integre dimensões 

cognitivas, afetivas e culturais. Assume-se que estes educadores são os principais mediadores do 

desenvolvimento dos adolescentes infratores institucionalizados. A construção de espaços que promovam a 

reflexão sobre a própria atuação e sobre mecanismos que balizam as relações institucionais tem sido 

apontada pela literatura como interessante alternativa para lidar com o sofrimento dos educadores sociais. 

Partiremos da caracterização da cultura da cadeia como circunscritor simbólico que orienta o 

desenvolvimento dos educadores e dos adolescentes dentro das instituições socioeducativas. O projeto se 

apóia na trama epistemológica tecida com elementos da Psicologia Histórico-Cultural; Psicologia Escolar 

Crítica; perspectiva narrativa da subjetividade; análise institucional pós-estruturalista; e epistemologia 

qualitativa. O projeto se delineia em 3 momentos: a) investigação etnográfica da cultura institucional; b) 

entrevistas narrativas com educadores sociais; e c) metodologia de formação de educadores sociais. 

Temos a expectativa de que este trabalho seja o ponto de partida para novas pesquisas, artigos e projetos 

de formação de educadores sociais, contribuindo para o desenvolvimento de todos os envolvidos no 

sistema de atendimento socioeducativo e para a consolidação de um modelo de atendimento coerente com 

as diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

INTERAÇÕES PROFESSOR-ALUNO E O USO DE ESTRATÉGIAS CONTROLADORAS OU PROMOTORAS DE 

AUTONOMIA 

 Área temática: Formação do Educador 

 AMÉLIA CAROLINA TERRA ALVES MACHADO; SUELI EDI RUFINI GUIMARÃES – UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DE LONDRINA 

 Financiador: CAPES 

A motivação é um tema relevante para a compreensão dos fenômenos educacionais. A Teoria da 

Autodeterminação propõe que os seres humanos são agentes orientados para o crescimento, naturalmente 

inclinados para a integração de seus elementos físicos num senso unificado de self e capazes de se 

integrarem numa estrutura social. Nessa perspectiva, o estilo motivacional do professor, uma orientação de 

personalidade que se configura num continnum, de controlador a promotor de autonomia, sendo uma das 

fontes de influência para as interações em sala de aula. Baseado nessa teoria, o presente trabalho teve o 

objetivo de analisar os tipos de interação que emergem entre o professor e seus alunos. A seleção dos 

participantes ocorreu por meio da aplicação de um questionário chamado Problemas na escola que avalia 

quatro estilos motivacionais: alto promotor de autonomia (AA), moderado promotor de autonomia (MA), 

moderado controlador (MC), alto controlador. Pare este estudo, foi selecionado um professor com estilo 

motivacional orientado para a promoção de autonomia e outro com uma orientação mais controladora. O 

procedimento seguinte foi a realização de sete sessões de observação que resultou na construção de um 

protocolo contendo categorias de interações que se caracterizavam como controladoras ou promotoras de 
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autonomia. Este foi posteriormente utilizado para verificar a frequência da ocorrência de interações 

controladoras ou promotoras de autonomia, na prática de tais professores. Os resultados apontaram que, 

apesar de existirem diferenças entre os desempenhos dos dois professores, ambos utilizaram interações 

que se caracterizam como controladoras. 

FORMAÇÃO DO PROFESSOR DAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: MOTIVAÇÃO E EXPECTATIVAS 

LIGADAS À PRÁTICA PEDAGÓGICA 

 Área temática: Formação do Educador 

 CELEIDA BELCHIOR GARCIA CINTRA PINTO; CELEIDA BELCHIOR GARCIA CINTRA PINTO – CENTRO 

UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA  

A presente pesquisa, de natureza qualitativa, buscou observar as inter-relações professor-aluno, por meio 

de um estudo de caso, com o objetivo de compreender como a motivação e as expectativas do professor, 

relacionadas à sua formação profissional, contribuem para a melhoria da qualidade de sua prática 

pedagógica e o sucesso do processo ensino-aprendizagem. Os dados foram coletados junto aos 

professores de doze escolas do Ensino Fundamental – séries iniciais, da Secretaria de Educação do Distrito 

Federal, por meio de entrevistas com gestores e professores das escolas selecionadas. Fundamentou-se 

em pesquisadores como Ryan & Deci, Huberman, Jesús e outros, que se dedicaram a estudos sobre a 

motivação na formação de professores e no sucesso do processo ensino-aprendizagem. Pelos dados 

obtidos, constatou-se que a motivação é fundamental para a formação do pedagogo, sendo responsável 

pelo fortalecimento de sua opção e pelo sucesso do trabalho pedagógico. Ao definir objetivos de ensino, 

desenvolver o conteúdo de estudos, responder à demanda dos alunos, avaliar a aprendizagem, de acordo 

com suas expectativas, os professores criam ambientes que afetam a motivação e o sucesso acadêmico 

dos educandos. Verificamos que a motivação é fundamental na profissão docente, tanto no seu processo 

de formação quanto no seu desempenho pedagógico, podendo interferir na prática docente, influenciando a 

dinâmica de sua autodeterminação, as expectativas e percepção de eficácia e consecução de objetivos 

pessoais e profissionais.  

AVALIAÇÃO DA MOTIVAÇÃO DOS ACADÊMICOS DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UFAM (HUMAITÁ-AM: 

EXPECTATIVA SOBRE A FORMAÇÃO INICIAL 

 Área temática: Formação do Educador 

 FABIANA SOARES FERNANDES; EULINA MARIA LEITE NOGUEIRA  – UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

AMAZONAS 

Este estudo teve o propósito de revelar os motivos que levaram os acadêmicos do curso de Pedagogia 

fazerem tal opção e suas perspectivas quanto ao futuro. A pesquisa é de cunho quali-quantitativa e utilizou 

como instrumento de coleta de dados questionário, entrevista, evocação e conversa informal. Em seguida 

foi feita a triangulação dos dados que resultou numa hierarquização dos mesmos, o qual revelou que a 

primeira opção, quanto a escolha do curso, está relacionada à identificação com crianças; a segunda 

opção, mais mencionada, foi o fato do curso não apresentar disciplinas de cálculo (como a matemática) e a 

terceira opção está relacionada a influência de outras pessoas na escolha. Quantos as expectativas sobre a 

sua formação inicial foi revelada uma grande preocupação, pois a Instituição ainda não dispõe de acervo 

bibliográfico suficiente, além da falta de professores o que tem gerado grande preocupação entre os 

acadêmicos consultados. No entanto, quanto se avalia o nível de satisfação desses acadêmicos em relação 

ao curso percebe-se que existe um alto grau de satisfação, em torno de 90% e boas perspectivas para o 

futuro. A teoria utilizada para dar suporte às análises foi a Teoria das representações Sociais.  

FUTUROS EDUCADORES OU PROFESSORES? UM ESTUDO SOBRE AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DOS 

ACADÊMICOS DE LETRAS DA UFAM/HUMAITÁ SOBRE A CARREIRA DOCENTE. 

 Área temática: Formação do Educador 

 FABIANA SOARES FERNANDES  

O presente artigo apresenta o resultado de uma pesquisa realizada na Universidade Federal do Amazonas, 

no Campus Vale do Rio Madeira, localizado no município de Humaitá/AM. Este estudo teve por objetivo 

investigar quais são as representações sociais sobre a “Carreira Docente”, dos acadêmicos da Licenciatura 

dupla em Letras – Língua e Literatura Brasileira e Inglesa, levando em consideração o professor como 

sujeito do conhecimento e importante ator social no contexto escolar. A motivação para a realização desse 

estudo foi perceber, no discurso dos discentes das turmas que já, ministrei disciplinas, a falta de informação 

e de interesse de alguns sobre o curso que estavam frequentando. A metodologia utilizada foi quali-
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quantitativa. O instrumento, uma entrevista semi-estruturada composta por duas partes: na primeira parte 

foi feita a identificação e os discentes puderam elencar seus motivos e influencias em sua escolha pelo 

curso em questão; (esses aspectos foram tabulados quantitativamente). Na segunda parte fez-se uso da 

“palavra indutora” que permitiu aos atores expressarem suas representações sobre a Carreira Docente 

(esses dados foram analisados de forma qualitativa, uma vez que o objetivo é conhecer a subjetividade 

envolvida no discurso). A coleta de dados se deu no Campus de Humaitá, na primeira quinzena do mês de 

Março de 2009. A amostra foi composta por 90 discentes regularmente matriculados e freqüentando o 

curso, que no momento se encontram no 2º., 4º. e 6º. períodos. A análise dos dados coletados nos permitiu 

conhecer variadas motivações para o ingresso no curso, além de constatar que muitos alunos não 

desejavam estar cursando essa Licenciatura o que nos leva a uma preocupante reflexão sobre o seu futuro 

comprometimento desses indivíduos com a educação.  

O PROFESSOR PRINCIPIANTE E OS ESPAÇOS DE INTERAÇÃO ENTRE AS DIMENSÕES PESSOAIS E PROFISSIONAIS 

DA CARREIRA DOCENTE 

 Área temática: Formação do Educador 

 HELENA DE ORNELLAS SIVIERI PEREIRA; LISETE DINIZ RIBAS CASAGRANDE – UNIVERSIDADE DE 

SÃO PAULO – CAMPUS RIBEIRÃO PRETO  

Esta pesquisa teve como objetivo geral: identificar a relação que o professor estabelece entre suas 

dimensões pessoais, enquanto sujeito psicológico, e as dimensões profissionais da docência; e como 

objetivos específicos: identificar e descrever os processos reflexivos observados sobre a ação prática do 

professor principiante; avaliar a compreensão do professor principiante relativamente à complexidade das 

situações de ensino e sobre as alternativas para enfrentá-las; identificar e descrever as relações entre a 

história de vida e as práticas docentes do professor principiante. Metodologicamente foram utilizadas 

entrevistas de história de vida temática, filmagens de aulas, registro de diários de campo feitos pelo 

pesquisador, reflexões individuais e grupo focal. Participaram cinco professores principiantes, os quais 

foram entrevistados individualmente para o registro da história de vida. Foram filmadas aulas de cada 

professor que eram assistidas pelo mesmo enquanto respondia a um roteiro de reflexão-sobre-a-ação 

elaborado a partir dos diários de campo do pesquisador. Ao final todos se encontraram para uma discussão 

no grupo focal, buscando as ligações entre sua história de vida, seu autoconceito e sua prática docente. Os 

dados foram objeto de análise temática. Os resultados mostram que esta pesquisa permitiu aos professores 

um olhar para dentro de si mesmos, que aconteceu com um aprofundamento gradativo saindo do passado 

(história de vida), passando pelo presente com as filmagens de suas ações, hoje, em sala de aula, e vendo 

perspectivas para o futuro, na discussão no grupo focal. Os professores declararam que as reflexões feitas 

a partir da filmagem de suas aulas levaram a mudanças em seus conceitos e posturas frente às suas 

práticas, ou a confirmação de ações que já vinham desenvolvendo. Constatou-se que os professores que 

aceitaram este desafio estão dispostos a apropriarem-se de seus processos de formação, encontrando os 

espaços de interação entre suas dimensões pessoais e as dimensões profissionais da docência. 

A DEMANDA DE QUEIXA ESCOLAR NA CLÍNICA ESCOLA DE UBERLÂNDIA 

 Área temática: Fracasso Escolar/Evasão 

 ANYELLEM PEREIRA ROSA; VIVIANE SILVA PIRES; KLÊNIO ANTÔNIO SOUZA; CLAUDIA DECHICHI – 

UIVERSIDADE FEDERAL UBERLÂNDIA  

Atualmente, a demanda de atendimento infanto-juvenil gerado pelas escolas e que chegam às clínicas 

escolas de cursos de Psicologia e em unidades de atendimento dos sistemas público alcançam índices 

preocupantes, gerando pesquisas em torno do tema, pois dão continuidade à prática de culpabilização dos 

alunos e suas famílias pelos problemas de escolarização. (M. P. Souza, 1996, 2000, 2007; B. P. Souza, 

2007; Machado, 2000). Diante disto, este estudo visa apresentar os dados da lista de espera da clinica 

escola do Instituto de Psicologia da Universidade Federal de Uberlândia Minas Gerais, procurando 

caracterizar o tipo de demanda mais freqüente, nos anos de 2007 a abril de 2009, envolvendo crianças e 

adolescentes com faixa etária de 3 anos a 18 anos. Na lista de espera infantil, as queixas mais encontradas 

foram: problemas emocionais 26%, aprendizagem 15,3%, pedido de teste e avaliação psicológica 10%, 

hiperatividade 8%; na lista de espera de adolescentes, as queixas mais comuns foram: aprendizagem 

27,6%, emocional 19%, pedido avaliação psicológica 5,2%, comportamental 7%. Os resultados confirmam 

os altos índices de queixa escolar que chegam aos consultórios, possibilitando reflexões sobre a formação 



 
ISSN-1981-2566 

                                                                                                                                                                     29 
 

do psicólogo no atendimento clinico com crianças e adolescentes com queixa escolar e ainda sobre o papel 

da escola na constituição e encaminhamento da queixa. 

REVISITANDO HISTÓRIAS DE FRACASSO ESCOLAR 

 Área temática: Fracasso Escolar/Evasão 

 DANIELE KOHMOTO AMARAL; DANIELE KOHMOTO AMARAL – UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO  

 Financiador: FAPESP 

Esta pesquisa de mestrado tem como objetivo investigar as formas como as experiências de reprovações 

consecutivas nos anos iniciais da escolarização repercutem na história de vida dos indivíduos. Parte-se dos 

estudos de caso de Ângela, Nailton, Humberto e Augusto, histórias exemplares apresentadas na clássica 

investigação sobre fracasso escolar desenvolvida por Maria Helena Souza Patto (1990). Realiza-se revisão 

bibliográfica sobre o tema do fracasso escolar e trabalho de campo em um bairro da zona oeste da cidade 

São Paulo, denominado de Jardim Felicidade. Os procedimentos metodológicos envolvem o difícil processo 

de localização das quatro pessoas envolvidas após mais de 25 anos do estudo de Patto (1990), e 

compreendem visitas e entrevistas com roteiro semi-estruturado, realizadas na residência dos entrevistados 

e em horários variados, seguindo a disponibilidade do informante. Partiu-se da etapa de localização dos 

indivíduos, tendo sido encontrados e entrevistados Ângela e Nailton. Suas trajetórias de escolarização se 

desdobraram de modos diferentes, porém ambas apresentam marcas de experiências dolorosas e 

interrupções na vida escolar. Os dados obtidos serão analisados considerando-se a conceituação de 

história de vida trabalhada por Ecléa Bosi (2003, 1973), fracasso escolar debatido por Maria Helena Souza 

Patto (2000, 1990), e a idéia de escolarização nos meios populares de Nadir Zago (2007, 2003). 

GRUPOS DE VIVÊNCIA COM ADOLESCENTES DE UMA ESCOLA PÚBLICA 

 Área temática: Fracasso Escolar/Evasão 

 GUILHERME VICENTE DA SILVA; RAFAEL HIGINO WAGNER – FACULDADES ADAMANTINENSES 

INTEGRADAS 

O presente trabalho trata da experiência em grupos de vivência com adolescentes considerados rebeldes, 

indisciplinados, de baixa auto-estima, que sofriam maus-tratos e estigmatizados socialmente de uma escola 

pública com as modalidades de ensino fundamental e médio que atende bairros carentes da cidade de 

Adamantina. De acordo com a coordenação e direção da escola fazia-se necessário que os grupos 

promovessem melhora nas relações dos adolescentes com a escola, trabalhassem com a questão familiar, 

com a angústia e auto-conhecimeto. Sem normatizar os jovens, resolveu-se receber a demanda da direção. 

Porém, buscou-se entrevistá-los, afim de melhor entender e conhecer os motivos explicitados. Um grupo foi 

montado com o intuito de oferecer um espaço de livre expressão dos afetos e, onde todo e qualquer 

assunto pudesse ser abordado, possibilitando autonomia e dando visibilidade às potencialidades destes 

adolescentes. Atuou-se nos grupos uma vez por semana através da escuta e acolhimento, transformando 

aquele espaço em um ambiente onde os próprios integrantes se questionassem acerca dos assuntos 

abordados. Com a elaboração das questões emergentes possibilitou-se que os alunos construíssem novos 

sentidos para o papel da escola e repensassem sua posição no ambiente educacional. 

O USO DO PSICODRAMA EM GRUPOS DE ADOLESCENTES DE UMA ESCOLA PÚBLICA 

 Área temática: Fracasso Escolar/Evasão 

 GUILHERME VICENTE DA SILVA; RAFAEL HIGINO WAGNER  – FACULDADES ADAMANTINENSES 

INTEGRADAS  

Este trabalho tem o objetivo de discutir o uso do Psicodrama como método de intervenção com grupos de 

adolescentes de escola pública. A caracterização da demanda constituiu-se após uma solicitação da 

própria diretoria escolar e da conseqüente intervenção realizada com os alunos, por meio de escutas 

individuais e trabalhos com grupos. A mobilização das vivencias e das realidades apresentadas no discurso 

dos indivíduos, está diretamente ligada com a configuração de modelos referenciais na compreensão da 

experiência humana, o que faz do Psicodrama um facilitador na tentativa de busca de alternativas para o 

entendimento das questões apresentadas. Frente a isso, foi desenvolvido um espaço para que os 

adolescentes pudessem criar modelos de atuação, objetivando uma representação dos conteúdos 

pertinentes a escola e da relação desta com a identificação social, configurando assim, um lugar para a 

reflexão da conduta institucional escolar e do cotidiano dos bairros o qual fazem parte os alunos. 

Considerou-se importante o espaço físico usado para as atividades sendo interior à escola, e os papeis 

atribuídos de acordo com os conteúdos observados nos adolescentes. Neste sentido, tornou-se notável a 
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percepção da função da escola na subjetividade dos adolescentes, assim como do embate constituído com 

os professores frente às condutas dentro de sala de aula. A própria discussão da relação aluno-professor 

promovida pelos adolescentes, não ficou subjacente frente às atuações do grupo, configurando-se dentro 

do Psicodrama por uma especifica exposição da relação e do pensamento crítico inerente a ela. Deste 

modo, foi possível resgatar as percepções e as experimentações dos alunos no grupo, de forma que essas 

vivências pudessem ganhar espaço para uma reflexão fora de seu contexto natural. Com a elaboração de 

questões por meio do Psicodrama, foi possível que os alunos construíssem novos sentidos para o papel da 

escola e repensassem o cotidiano fora do contexto escolar. 

ANÁLISE CRÍTICA DA AÇÃO DO PSICÓLOGO FRENTE ÀS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM: DO “ENCAMINHAR” 

NA ESCOLA AO RECEBER CRIANÇAS “ENCAMINHADAS” NA CLÍNICA 

 Área temática: Fracasso Escolar/Evasão 

 MÔNICA F. B. CORREIA; AILA VANESSA DE MELO SOUSA – UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA  

Esta proposta apresenta uma investigação sobre os procedimentos utilizados pelas instituições antes da 

decisão de encaminhar o aluno e pelos profissionais que recebem a criança ou adolescente encaminhada 

com queixa de “dificuldades de aprendizagem”. A pesquisa foi realizada em uma capital do nordeste com 

escolas particulares de grande porte e com os (as) psicólogos (as), indicados pelas escolas, que recebem 

crianças e adolescentes que apresentam o início de uma história de fracasso escolar. Foram realizadas 

entrevistas, com os (as) psicólogos (as) inseridos nas instituições educacionais, nas quais se questionava 

sobre as ações realizadas com todos os atores envolvidos no “problema de aprendizagem”, antes do 

encaminhamento – como pais, professores, crianças ou adolescentes – até os critérios que levavam à 

decisão pelo encaminhamento para a um profissional fora da escola. Analisou-se ainda para qual 

profissional encaminhavam e o porquê, assim como, os procedimentos junto à criança ou adolescente 

daquele que trabalhava na escola depois do encaminhamento. Em um segundo momento, trabalhou-se 

com os profissionais que recebiam o encaminhamento, analisando da estrutura física do espaço de 

trabalho, aos procedimentos de ação e interação com a escola, a família e o (a) estudante, através de 

observações sistemáticas e de uma entrevista semidirigida, cujo roteiro envolvia questões relacionadas à 

formação do profissional, às concepções de aprendizagem e de dificuldades de aprendizagem, ao modelo 

de construção de diagnóstico e aos fatores (entre os envolvidos no processo de aprendizagem) enfatizados 

no acompanhamento. Os resultados, ainda em análise, infelizmente mostram uma ênfase na medicalização 

e, assim, nas “impossibilidades” da criança ou adolescente e conseqüente rotulação desta ou deste. Dito de 

outra maneira percebe-se a insistência em focalizar como “culpado” aqueles (as) que na grande maioria dos 

casos são, na verdade, as vítimas. 

A TIA RITA E A RITALINA: OBSERVAÇÕES SOBRE O ENLACE MÉDICO-PEDAGÓGICO E SEUS PRINCIPAIS 

PARADIGMAS NA CONTEMPORANEIDADE 

 Área temática: Fracasso Escolar/Evasão 

 ADRIANA CARRIJO – UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

A Ritalina (metilfenidato), medicação amplamente utilizada nos casos de “Transtorno do Deficit de Atenção” 

apresenta-se como bengala bioquímica que atravessa a vida escolar de muitas crianças assim 

diagnosticadas. O corpo, reduzido a sua materialidade e a cognição condenada às "metrias" e "scanners" 

do cenário atual, servem à modelização de processos subjetivos fundamentais, tais como: a aprendizagem 

e a socialização. No centro dessa "pedo-científica" está ancorada a experiência infantil, a infância 

contemporânea . Partindo da constatação de que muitos casos de baixo rendimento escolar redundam em 

"transtornos da atenção" e , consequentemente, na legitimação da Ritalina como a droga da rota atentiva, 

esse trabalho coloca em questão a formação dos profissionais que trabalham com e para a infância, seus 

principais pressupostos teóricos, crenças e paradigmas, contrastando com aspectos da cultura e da lógica 

de mercado que reduzem a experiência clínica a um suporte de bioidentidades. Assim sendo, quem seria 

essa tal Ritalina? Um Outro indispensável frente ao ineducável? Que efeitos de sentido de "si-mesmo" 

restariam a essa criança casada com a medicalização ao longo de sua vida escolar? Que tensão se 

estabeleceria entre o êxito e o fracasso, entre o sujeito e a medicalização? Nesse sentido, esse trabalho 

pretende colocar em discussão um imáginário clínico infantil atravessado por representações de 

funcionamento cognitivo e comportamental que , frente às biotecnológicas, embotariam a ação pedagógica 

e parental fundando uma nova relação com a infância. 
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DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM OU A DES-EROTIZAÇÃO DO SABER NA CONTEMPORANEIDADE? O QUE A 

PSICANÁLISE TEM A VER COM ISSO? 

 Área temática: Fracasso Escolar/Evasão 

 ADRIANA CARRIJO – UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

As especificidades do contexto clínico infantil atual apontam para a instituição e a valorização de múltiplos 

tratamentos para as ditas "dificuldades de aprendizagem" impondo-nos um campo nosológico denso, 

proliferativo e intervencionista. A imbricação entre a "psicopatologização" da aprendizagem pela 

"cerebrização" dessa experiência e a emergência de terapêuticas comportamentais e medicamentosas 

disponibilizadas para colocar o "sujeito nos eixos" esvazia o "sujeito suposto saber" tão caro à Psicanálise 

e, mais amplamente, a uma perspectiva psicológica de cunho histórico e social que acolhe a expressão do 

inconsciente e das pulsões que consubstanciariam o ato de aprender como ato próprio, qual seja, como 

forma singular de problematizar, resistir e ultrapassar as intempéries inerentes à vida de relação.Assim, a 

infância contemporânea impõe-se ao psicanalista como objeto privilegiado de modos de subjetivação e 

objetivação amplamente modelizados, típicos de uma cultura atravessada pelos imperativos de produção e 

de consumo redutores da experiência humana.Proponho um salto do cerco capitalista em torno das 

"dificuldades de aprendizagem" evocando a dimensão afetiva e histórica como condição sine qua non de 

aprendizagem e para a psicanálise do problema. 

ESTUDOS SOBRE A ATENÇÃO: DA NEUROQUÍMICA AO COMPORTAMENTO 

 Área temática: Fracasso Escolar/Evasão 

 CELIA RATUSNIAK  

A atenção é um sistema complexo, que envolve muitas áreas no cérebro e está ligada diretamente às 

funções biológicas, cognitivas e emocionais. Este trabalho se propôs a fazer uma revisão bibliográfica que 

compilasse a história dos estudos sobre a atenção, desde Willian James até a contemporaneidade, os 

conceitos apresentados pela psicologia e pela neurociência, suas categorizações, as bases 

neuroanatômicas e neuroquímicas e seus modelos de descrição e funcionamento. Esta revisão foi realizada 

a partir da análise de pesquisas e produções teóricas em livros, artigos eletrônicos e impressos das áreas 

das neurociências, e tem o objetivo de dar sustentação teórica ao estudo da patologia da atenção mais 

comum, e que após as pesquisas realizadas na „Década do Cérebro‟, se tornou evidência na literatura 

médica, psicológica e da educação – o TDA – Transtorno do Déficit de Atenção. Conhecer a origem dos 

sintomas deste transtorno é fundamental para um diagnóstico correto, não superficial, e para a construção 

de políticas públicas de inclusão que assegurem as adequações necessárias para que os alunos 

portadores deste transtorno possam fazer valer o seu direito universal à educação. Conhecer o 

funcionamento do cérebro, em todas as suas funções e sistemas se faz fundamental para a construção de 

uma psicologia científica, de utilidade pública e de valorização das diferenças, o que vem na contramão de 

sua história de padronização e exclusão, originadas a partir da psicanálise freudiana, retratada em suas 

estruturas clínicas, e da psicometria, com seus escores de normalidade e anormalidade. 

DIAGNÓSTICO E PATOLOGIZAÇÃO: A PRODUÇÃO DE SUBJETIVIDADES FRACASSADAS NA ESCOLA 

 Área temática: Fracasso Escolar/Evasão 

 JUNIOR CESAR MININ; LIDIANE FERREIA LEITE – FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

RONDÔNIA  

O fracasso escolar tem sido objeto de preocupação dos Psicólogos Escolares desde o século XX, quando a 

Psicologia foi chamada a contribuir na criação de teorias para explicá-lo. Em um contexto marcado pelo 

predomínio da visão médica de mundo e pela tendência psicométrica, o fracasso escolar no Brasil passa, a 

partir do início do século XX, a ser visto como resultado de um problema de ordem individual, que pode ser 

diagnosticado como deficiência mental, desordem emocional, dentre outras. Os testes psicodiagnósticos 

tornam-se o instrumento principal de atuação dos Psicólogos Escolares, em um modelo clínico de 

atendimento até hoje amplamente utilizado. Como consequência desta prática, patologias inexistentes são 

produzidas, e os alunos estigmatizados e rotulados como incapazes. A partir da década de 1980, a 

Psicologia Histórico-crítica no Brasil, ao denunciar que as práticas medicalizantes centradas no indivíduo 

são um mecanismo de produção de subjetividades fracassadas, vem resgatando a influência e 

determinação das práticas e relações engendradas no contexto sócio – histórico na constituição do 

fracasso escolar. A partir das reflexões acadêmicas e do contato com a prática em uma escola da rede 

pública do município de Porto Velho – Rondônia, percebe-se no interior da escola a reprodução de 
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discursos que patologizam e reduzem o psiquismo do “aluno problema” a desordens de gênese individual 

e/ou familiar. 

ALUNOS QUE NÃO APRENDEM? UM ESTUDO SOBRE A PRÁTICA PEDAGÓGICA DA RECUPERAÇÃO À LUZ DA 

PSICOLOGIA ESCOLAR 

 Área temática: Fracasso Escolar/Evasão 

 ROSELI FERNANDES LINS CALDAS; MARILENE REBELLO PROENÇA DE SOUZA – UNIVERSIDADE DE 

SÃO PAULO  

A pesquisa propõe-se a discutir a prática da recuperação escolar, a partir da abordagem sócio-histórica, 

buscando compreender e denunciar mecanismos de exclusão encobertos por promessas de apoio e auxílio 

aos alunos que não aprendem. Como principais objetivos destacam-se: a) estabelecer uma análise crítica, 

a partir dos conceitos da psicologia escolar, sobre a implantação, desde a década de 1950, de inúmeros 

programas de recuperação na educação pública paulista, b) compreender os sentidos pessoais atribuídos 

por educadores, pais e alunos, à recuperação escolar. De cunho qualitativo, essa pesquisa etnográfica 

utilizou-se dos seguintes procedimentos: observações participantes em salas de recuperação; entrevistas 

individuais com professoras, coordenadora, diretora e mães de alunos; entrevistas coletivas com dois 

grupos de alunos e análise de seus desenhos sobre a classe de recuperação. Focarei apenas na análise 

das entrevistas coletivas com os alunos e dos desenhos por eles realizados. Nos encontros grupais 

destaca-se à relação linear estabelecida pelos alunos entre esforço próprio e bom resultado na 

recuperação escolar. Alguns alunos afirmam que quem não melhora com a recuperação não tentou ou não 

se esforçou, senão melhoraria. Quanto aos desenhos, a intenção não foi interpretar ou analisar as 

atividades gráficas em si, mas o processo que resultou na produção gráfica, incluindo a oralidade e textos 

escritos nos balões desenhados que explicitavam diálogos entre os alunos e a professora. Dentre os 

principais resultados ressaltam-se os imperativos presentes nas representações de falas da professora – 

“aprenda” “leia” “acerte” “escreva” – que parecem indicar que a incumbência de aprender é atribuída aos 

alunos, os quais assumem passivamente a responsabilidade por seu fracasso escolar.  

AS ATITUDES DO PROFESSOR NA AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA MENTAL NA 

PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 Área temática: Necessidades Educacionais Especiais/Inclusão 

 ALEXANDRA AYACH ANACHE; FERNANDA FERREIRA CHAVES  – UFMS -; ALEXANDRA AYACH 

ANACHE – UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL  

 Financiador: CNPQ 

Este trabalho visa apresentar os resultados da pesquisa sobre: As atitudes do professor na avaliação da 

aprendizagem dos alunos com deficiência mental na perspectiva da Educação Inclusiva, analisando o 

preconceito nas formas de expressão desses profissionais. A metodologia se valeu dos pressupostos da 

Teoria da Subjetividade de na perspectiva histórico-cultural, a qual considera a historicidade e 

processualidade do processo de constituição do sujeito. Analisou-se as estratégias de avaliação do 

processo de aprendizagem e as formas de compreensão sobre o conceito de deficiência mental, de 

educação, métodos de ensino e como se dá a relação professor-aluno. O cenário escolhido dessa pesquisa 

foi uma escola da rede municipal de ensino e uma escola de rede privada de ensino de Campo Grande-MS, 

sendo que participaram dois professores de cada escola, que lecionam no ensino fundamental e médio em 

salas de aula comuns com alunos com deficiência mental. Foi constatada que há dissonâncias entre as 

dimensões afetiva, cognitiva e denotativa das atitudes dos professores, sendo que estas podem representar 

barreiras quanto à inclusão escolar de alunos com deficiência mental. Concluímos que há necessidade de 

construir projetos de pesquisa que focalizem a dinâmica e o funcionamento das práticas educativas 

transformadoras. 

INCLUSÃO E PROMOÇÃO DA SAUDE: DIFICULDADES VIVENCIADAS NA PRÁTICA PROFISSIONAL 

 Área temática: Necessidades Educacionais Especiais/Inclusão 

 CLAUDIA GOMES; VERA LUCIA TREVISAN DE SOUZA – PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATOLICA DE 

CAMPINAS  

 Financiador: CNPQ 

Pensar a educação como mediadora na formação de sujeitos críticos, construtores e protagonistas de suas 

próprias historias é promover efetivamente a promoção da saúde mental, psíquica e social de todos os 

agentes envolvidos. Assim, este estudo objetivou explorar as dificuldades de professoras na instauração de 



 
ISSN-1981-2566 

                                                                                                                                                                     33 
 

dinâmicas inclusivas com alunos com necessidades especiais. Para tanto, foram participantes quatro 

professoras de Ensino Infantil e Fundamental de uma escola particular da região do ABCD/SP. As 

informações foram obtidas por meio de observações e sistemas conversacionais firmados com as 

participantes ao longo de nove meses de acompanhamento da pesquisadora das atividades docentes 

desenvolvidas. As informações obtidas e analisadas qualitativamente puderam ser organizadas nos 

seguintes núcleos: 1) impossibilidade de atividades pedagógicas diferenciadas; 2) compreensão dicotômica 

e fragmentada do desenvolvimento humano e, 3) possibilidades reduzidas de pertencimento dos alunos. 

Conclui-se que a proposta de inclusão, realçada fortemente, por legislações e regulamentos nacionais e 

internacionais é um dos grandes movimentos que exige, atualmente, mudanças na forma de estruturar e 

dimensionar a educação, não apenas limitada à instrumentalização pedagógica, mas acima de tudo, na 

compreensão da educação como um elemento central de promoção da saúde do desenvolvimento humano. 

PSICOLOGIA, INCLUSÃO E SUBJETIVIDADE: SUBJETIVAÇÃO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. 

 Área temática: Necessidades Educacionais Especiais/Inclusão 

 CLAUDIA GOMES; VERA LÚCIA TREVISAN DE SOUZA – – PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATOLICA DE 

CAMPINAS 

  Financiador: CNPQ 

Um dos desafios que cercam o debate do processo de inclusão escolar são os aspectos intrínsecos que 

direcionam essa questão nas diferentes esferas sociais, dentre eles, a esfera individual do aluno incluído. 

Subsidiada pela Teoria da Subjetividade de Gonzalez Rey, esta pesquisa busca enfatizar os aspectos 

subjetivos envolvidos na configuração de alunos com necessidades especiais, a fim de alocá-los a um novo 

espaço de interlocução social, como sujeitos ativos e construtivos de suas próprias construções e 

representações. Para tanto, lança como objetivo geral compreender os elementos de subjetivação presente 

no processo de inclusão de alunos com necessidades especiais no processo de inclusão escolar. Os 

procedimentos metodológicos amparados por uma epistemologia qualitativa de pesquisa, contaram com o 

acompanhamento da pesquisadora a rotina diária de desenvolvimento escolar de cinco alunos em processo 

de inclusão escolar: sendo um deles com seis anos de idade e hipótese diagnostica de autismo, uma aluna 

com sete anos com necessidades físicas especiais, e duas alunas com necessidades especiais 

comportamentais-afetivas. As dinâmicas foram acompanhadas por meio de observações, sistemas 

conversacionais, atividades de discussão dirigidas em grupo, no período de nove meses de estudo 

desenvolvido em uma Instituição Particular de Ensino Regular da região do ABCD. As analises realizadas 

apontam que a vivência inclusiva dos alunos ainda focada em indicadores organizacionais e pedagógicos 

que preconizam a impossibilidade de realização de atividades acadêmicas diferenciadas, somadas a 

desconsideração da complexidade do desenvolvimento humano, acarretam a limitação de um espaço 

efetivo de pertencimento. Para tanto, os elementos que compõem a ação de subjetivação desses alunos no 

processo inclusivo são configurados pela necessidade de articularem estratégias excludentes com base em 

suas necessidades especiais, ou ainda vivenciarem um processo continuo de despersonalização para 

sentirem-se incluídos na dinâmica escolar, mesmo que para tanto, assumam efetivamente permanecer à 

margem dessas relações sociais. 

INCLUSÃO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA VISUAL NO ENSINO REGULAR: UM ESTUDO BIBLIOGRÁFICO. 

 Área temática: Necessidades Educacionais Especiais/Inclusão 

 IVONEIDE GOMES FIGUEIRÊDO; LIVIA DA CONCEIÇÃO COSTA ZAQUEU; LUIZ RENATO RODRIGUES 

CARREIRO – UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE  

A inclusão visa cumprir a Constituição de 1988 (art. 208, III):garantir aos alunos com deficiência acesso ao 

ensino regular. Norteia-se por valores éticos como: aceitação das diferenças, valorização da pessoa, 

convivência dentro da diversidade humana. Efetiva-se por príncipios gerais: presença do aluno com 

deficiência no ensino regular, adequação da escola às necessidades de todos os seus participantes e 

fornecimento de condições do aluno com deficiência no contexto da sala de aula. A participação efetiva 

pode, portanto, servir como parâmetro sobre a ocorrência ou não de inclusão. Apresentar e discutir artigos 

que tratam da inclusão do deficiente visual no ensino regular e tragam alternativas de ensino para sua 

efetivação. Busca na base de dados Scielo e Bireme, utilizando os descritores Inclusão e Deficiência Visual. 

Publicações de 2000 a 2008. Encontrados 35 artigos. Selecionados 3 ( Camargo et al. (2008), Laplane e 

Batista (2008), Dominici et al. (2008)), por apresentarem alternativas pedagógicas auxiliaresà prática 

inclusiva. Discussão: Os artigos tratam da temática da inclusão de deficientes visuais. Neles são detalhados 
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recursos didáticos que utilizam de outros canais, não apenas os visuais, para a compreensão de conteúdos 

do ensino regular, a exemplo da utilização de uma maquete tátil-visual do fenômeno dispersão da luz, em 

busca da comunicação do significado visual das cores do arco-íris. O uso deste recurso mostrou-se efetivo 

ao aprendizado de deficientes visuiais e videntes. Reforçam a necessidade de exploração das 

potencialidades comunicacionais das linguagens visualmente independentes. Sem a utilização de canais 

comunicacionais adequados, a inclusão de deficientes visuais no ensino regular, não se efetivará. O 

desenvolvimento de recursos pedagógicos acessíveis tornam-se valiosas fontes de informações científicas, 

culturais e históricas, permitindo atender especialidades educacionais de alunos com ou sem deficiência 

visual. 

A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO BRASIL: UMA ANÁLISE DAS SUAS POLÍTICAS NACIONAIS. 

 Área temática: Necessidades Educacionais Especiais/Inclusão 

 RICARDO SCHERS DE GÓES  

Este trabalho teve como objetivo mapear a história da Educação Especial no Brasil e analisar a que 

interesses esta respondeu e responde atualmente. Assim sendo, para tratar da Educação Especial no 

Brasil, privilegiando a discussão dos aspectos que, posteriormente, vão aparecer nas constituições e na 

legislação, alguns autores como Mazzotta (2003), Bueno (2004) e Sassaki (2005) levantam uma série de 

argumentações que são tensionadas neste trabalho, buscando assim, discutir e analisar as políticas de 

Educação Especial no Brasil. Para tal, neste trabalho trato desta questão política e conceitual a partir do 

conjunto de proposições legais que estabeleceram os princípios básicos da Educação Especial e que 

redundaram em propostas políticas nacionais, que tiveram origem no período militar, com a criação do 

Centro Nacional de Educação Especial – CENESP, do MEC (primeiro órgão federal encarregado de 

normatizar a Educação Especial bem como de estabelecer as políticas nacionais nesta área) e que 

continuam a ser criadas até o atual governo Lula. Portanto, este trabalho conclui que na medida em que as 

políticas públicas e, em particular, as políticas educacionais são alvos de críticas, a gestões que assumem 

o poder se fundam na perspectiva de superação de limites e problemas das gestões anteriores, assim 

sendo, cabe analisar sua ruptura e continuidades, no sentido de verificar até que ponto elas efetivamente 

expressam avanços, ou ao contrário, se modificam para se permanecer como antes.  

A INCLUSÃO ESCOLAR VISTA POR PROFESSORES E ALUNOS DE PEDAGOGIA 

 Área temática: Necessidades Educacionais Especiais/Inclusão 

 CAIO PARADA CABRAL; JOSÉ FERNANDO BITENCOURT LOMÔNACO; MARIE CLAIRE SEKKEL – 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO  

O objetivo do presente trabalho foi avaliar a concepção de professores e alunos de pedagogia a respeito da 

inclusão escolar. Participaram como sujeitos professores do ensino fundamental e alunos de cursos de 

pedagogia de três faculdades particulares. A tarefa dos alunos e professores consistiu em escrever todas 

as associações que lhes ocorressem diante da palavra INCLUSÃO ESCOLAR, num período de 90 

segundos. A partir dos dados coletados, foram construídas categorias para agrupar as respostas dos 

sujeitos. Os dados foram analisados estatisticamente pelo qui-quadrado para uma amostra e os valores 

encontrados permitiram rejeitar a hipótese nula. Os resultados possibilitaram a identificação de um conjunto 

de atributos comumente associados ao conceito de inclusão escolar. A discussão foi feita fundamentada 

numa das mais recentes teorias a respeito do processo de formação de conceitos, a visão teórica e, mais 

particularmente, de uma de suas implicações principais: a homeostase causal. 

AS INFLUÊNCIAS DA PSICOLOGIA NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: REPENSANDO UMA EDUCAÇÃO PARA TODOS 

 Área temática: Necessidades Educacionais Especiais/Inclusão 

 IARA MARIA DE FARIAS; FRANCISCO TEIXEIRA PORTUGAL – UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE 

JANEIRO  

 Financiador: CNPQ 

A questão da inclusão dos indivíduos com necessidades educativas especiais (NEE) tem sido foco de 

discussão no cenário social e educacional, principalmente após a Declaração de Salamanca (1994). No 

contexto educacional, a inclusão tem sido incentivada e regulamentada por decretos e leis como, por 

exemplo, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, 1996) que instituiu a inserção das 

crianças com NEE na escola, preferencialmente na rede regular de ensino. Nesse sentido, no ambiente 

escolar encontram-se as condições e os agentes de inclusão para auxiliar nesse processo, dentre eles o 

psicólogo. O presente estudo visa fazer uma análise qualitativa, sob a perspectiva histórico-social, da 
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articulação entre a teoria e a prática psicológica com os dispositivos educacionais da inclusão de indivíduos 

com NEE no ensino regular. Para tanto pretende-se entrevistar psicólogos que atuam em quatro escolas de 

ensino regular, que tenha crianças com NEE matriculadas, no segmento da educação infantil. Este 

segmento é um dos primeiros contextos, fora do ambiente familiar, no qual a criança é inserida e onde ela 

pode se envolver num processo de conhecimento mediado pelas relações com os adultos e seus pares. As 

entrevistas serão realizadas de acordo com um roteiro de entrevista semi-estruturado elaborado pela 

autora. Os dados das entrevistas serão analisados pela metodologia de análise de conteúdo (Bardin, 1971). 

Entende-se o psicólogo como parceiro do professor e colaborador na promoção da reflexão crítica, na 

ruptura de discursos naturalizados e circulação das falas no ambiente escolar. Seu papel nesse contexto, 

baseado na observação participante e na escuta ativa, deve diferir do modelo clínico de atuação, 

deslocando seu olhar da criança e de sua patologização para encarar o conjunto da instituição. Espera-se 

que a psicologia tenha uma colaboração importante a oferecer, no processo de inclusão educacional, aos 

profissionais das instituições educativas. 

DECIFRA-ME OU TE DEVORO: REFLEXÕES SOBRE A EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA PERSPECTIVA DOS PAIS 

 Área temática: Necessidades Educacionais Especiais/Inclusão 

 MARIA FERNANDA S. HENNEMANN – SOCIEDADE DE PSICOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL  

O trabalho tem como objetivo problematizar a tragédia de Sófocles- Édipo Rei – e a educação inclusiva, 

centrando-se no enigma da Esfinge e nos relatos de pais de crianças e adolescentes portadores de 

necessidades educativas especiais. Os enigmas apresentados através dos relatos dos pais ilustram 

angústias e ansiedades presentes no dia-a-dia e o desejo de um mundo melhor para seus filhos. A idéia 

pretendida neste trabalho é trazer para o presente a potencialidade da educação inclusiva, não sob a forma 

de enigmas, mas na forma de possibilidades para ações que sejam cada vez mais efetivas na proposta 

pedagógica da escola. No que concerne à educação inclusiva, pais e educadores estão constantemente 

diante de esfinges sociais que apresentam o enigma da subjetividade e igualdade ou da segregação e 

violência. Indubitavelmente é preciso manter os olhos abertos e vislumbrar perspectivas que possibilitem 

movimentos e novas tessituras entre a família e a escola. Os relatos foram coletados em uma pesquisa 

qualitativa realizada em três escolas particulares de Porto Alegre. O método escolhido foi o estudo de caso, 

contendo entrevistas semi-estruturadas com pais e mães, dentro e fora do contexto escolar. A articulação 

teórica ocorre entre autores contemporâneos Cavanellas, Enguita, Gadotti, Kern, Maiullari, Kortmann, Eizirik 

e Foucault. E através do olhar da psicologia e da educação, o trabalho busca redimensionar as 

intervenções propostas pelas escolas que desenvolvem uma prática inclusiva. 

ALCANÇANDO O SOFRIMENTO MENTAL DE PROFESSORAS DO ENSINO PÚBLICO: POSSIBILIDADES DA 

CONVIVÊNCIA 

 Área temática: Necessidades Educacionais Especiais/Inclusão 

 RENATA PAPARELLI – PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

Foi durante a convivência prolongada com os trabalhadores de uma escola na periferia de São Paulo (1998 

a 2000) que ocorreu uma profunda transformação do meu lugar como pesquisadora. Na ocasião, estudava 

as relações entre fracasso escolar e trabalho do adolescente. Entrevistei professores e professoras, mães 

de alunos, estudantes e freqüentei a unidade escolar em diversos momentos, acompanhando o dia-a-dia na 

secretaria, na sala dos professores, conversando com a coordenadora pedagógica etc. Como muitos 

pesquisadores da escola nos anos 1990, estava preocupada com os problemas que a lógica excludente 

incrustada no sistema escolar traz para os alunos, indignada com a negação de seu direito a uma 

escolarização de qualidade. Quando me aproximava das professoras, não conseguia fazê-lo sem certo 

desconforto: apesar de entender que a produção do fracasso escolar não é fruto de sua vontade, ficava 

transtornada com o tratamento dispensado aos alunos, e isso me afastava das docentes. Aos poucos, na 

passagem do lugar “acima” e “de longe” para aquele que é “ao lado” e “de perto”, fui percebendo o quanto 

aquelas profissionais sofriam com a difícil situação da escola, as inúmeras tentativas de enfrentamento dos 

problemas, tentativas que, não raramente, repunham a exclusão, para aflição de todos. Essa aproximação 

gestou um compromisso com essas professoras, abrindo espaço para a formulação de questões acerca da 

natureza do sofrimento psíquico que elas viviam e dos seus determinantes. Nesse sentido, atualmente, 

estudo o processo saúde-doença de professores da rede pública de ensino no interior das políticas 

educacionais atuais. 
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O PROCESSO DE ESCOLARIZAÇÃO DE EGRESSO DE ESCOLA ESPECIAL MARCADO PELA TENTATIVA DE 

RETORNO APÓS INCLUSÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL 

 Área temática: Necessidades Educacionais Especiais/Inclusão 

 TATIANA PLATZER DO AMARAL; ANDERSON BORGES DE SANTANA – UNIVERSIDADE DE MOGI DAS 

CRUZES  

 Financiador: FAEP / UMC 

Esta pesquisa enfocou a escolarização de alunos considerados especiais que foram encaminhados para as 

séries iniciais do ensino fundamental. Parte-se do pressuposto de que é um processo de escolarização 

marcado pelo descrédito na possibilidade de se aprender. O objetivo foi compreender o processo de 

escolarização de aluno egresso de escola especial após sua inclusão nas séries iniciais do ensino 

fundamental. Os dados foram coletados por meio de entrevistas não estruturadas com a mãe de um aluno 

egresso de escola especial e análise dos documentos disponíveis na escola especial. A investigação 

acerca da história escolar permitiu constatar que a escolarização do aluno aconteceu majoritariamente na 

condição especial, bem como foi marcado pela descontinuidade e negligência das escolas pelas quais 

passou em relação ao processo de ensino-aprendizagem. As justificativas para o não sucesso do aluno na 

escola, no relato da mãe, evidenciaram explicações patologizantes fundamentadas em preconceitos de 

origem econômica e social. Constatou-se ainda a inexistência da comunicação entre escolas comum e 

especial. Na escola regular ao freqüentar a classe especial, mais uma vez, verificou-se a condição de 

segregação em relação às demais salas da escola, revelando a negligência pedagógica a que são 

submetidos os alunos considerados especiais. De forma geral, é evidente a complexidade no que diz 

respeito à implementação da proposta de políticas públicas de inclusão escolar, na medida em que se 

reconhece o caráter excludente do próprio contexto escolar. Na justificativa do fracasso escolar ainda 

perduram as tradicionais explicações que enfatizam no indivíduo a responsabilidade pela própria não-

aprendizagem. 

ESTUDO DAS RELAÇÕES ENTRE FAMÍLIA E ESCOLA EM UMA CASA FAMILIAR RURAL DO SUL DO BRASIL 

 Área temática: Pesquisa em Psicologia Escolar/Educacional 

 EDIVAL SEBASTIÃO TEIXEIRA; LUANA DA SILVA – UNIVERSIDADE TECNÓLOGICA FEDERAL DO 

PARANÁ 

 Financiador: FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA 

A Pedagogia da Alternância é o método pedagógico utilizado pelas Casas Familiares Rurais (CFRs). A 

escolarização nessas instituições fundamenta-se na importância atribuída à articulação entre momentos de 

atividade na propriedade agrícola e momentos de atividade escolar propriamente dita, nos quais se focaliza 

o conhecimento acumulado, considerando sempre as experiências concretas dos educandos. Além das 

disciplinas escolares básicas, a educação escolar nas CFRs engloba temáticas relativas à vida associativa 

e comunitária, ao meio ambiente, e à formação integral nos contextos profissional, social, político e 

econômico. O regime é o de internato e/ou semi-internato, alternando-se momentos em que o jovem fica na 

propriedade, com momentos em que este fica na escola. A Pedagogia da Alternância parte do pressuposto 

de que a aprendizagem resulta da participação e da ação efetiva de diversos atores, num processo 

interativo entre o aprendiz e os seus contextos, familiar, profissional, político, escolar e social, mediado pelo 

conhecimento científico. Nesse método, a participação da família se constitui como um dos principais meios 

para se alcançar os objetivos gerais das CFRs, que são a formação integral do educando e o 

desenvolvimento local. O presente trabalho relata pesquisa que teve por objetivo investigar como se 

processam as relações entre famílias de alunos atuais e de egressos e a Casa Familiar Rural de Bom 

Jesus do Sul, município localizado na região sudoeste do Paraná. Os resultados que obtivemos 

demonstram que as famílias, em sua maioria, percebem sua importância no processo de aprendizagem dos 

filhos e reconhecem a existência de importantes diferenças positivas entre o ensino ministrado na CFR e o 

ensino das escolas convencionais. Por outro lado, e em sentido oposto ao que preconiza o método, nossos 

entrevistados, em sua totalidade, disseram desconhecer o que é Pedagogia da Alternância, bem como as 

possibilidades e modalidades de sua atuação no processo. 

A ESTRUTURA DE META DE SALA DE AULA E A MOTIVAÇÃO DE ALUNOS PARA APRENDER 

 Área temática: Pesquisa em Psicologia Escolar/Educacional 

 JULIANA PELINSOM MARQUES; TÂNIA MARIA SANTANA DE ROSE – UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

SÃO CARLOS  
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 Financiador: CAPES 

O presente estudo apóia-se na Teoria das Metas de Realização para examinar a influência da estrutura de 

meta de sala de aula sobre a motivação dos alunos. Os estudos evidenciam que a adoção de um tipo de 

meta pessoal depende de variações nas estruturas de metas de sala de aula. Os tipos de tarefas 

propostas, relações de autoridade, sistemas de reconhecimento, arranjos de agrupamentos, práticas de 

avaliação e uso do tempo podem comunicar aos alunos que a aprendizagem é importante (estrutura de 

meta aprender) ou que ser bem sucedido significa demonstrar capacidade superior aos outros (estrutura de 

meta performance). O objetivo deste estudo foi avaliar a adequação das condições relacionadas à 

motivação para aprender oferecidas por professores do segundo ciclo do Ensino Fundamental por meio do 

exame das percepções dos alunos acerca da estrutura de meta de sala de aula e relatos dos professores 

sobre suas práticas instrucionais. Os participantes foram 106 alunos de 7ª e 8ª séries e três professores de 

Espanhol, Artes e Saúde e Qualidade de Vida. As práticas educativas foram descritas a partir da Escala de 

Estrutura de Meta de Sala de Aula preenchida pelos alunos e das respostas fornecidas pelos professores 

em uma entrevista. Os alunos da Turma 1 concordaram parcialmente que as tarefas dadas pelos 

professores eram motivantes e a avaliação pelo domínio; os alunos das demais turmas discordaram 

parcialmente. Os professores descreveram uso de atividades diversificadas e avaliação baseada em 

diferentes procedimentos. Conclui-se que as práticas educativas ainda que apresentem alguns aspectos 

positivos, não contemplam as características básicas das práticas associadas à promoção da motivação 

para aprender. 

A MOTIVAÇÃO DE ALUNOS PARA APRENDER: UMA ANÁLISE À LUZ DA TEORIA DAS METAS DE REALIZAÇÃO 

 Área temática: Pesquisa em Psicologia Escolar/Educacional 

 JULIANA PELINSOM MARQUES; TÂNIA MARIA SANTANA DE ROSE – UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

SÃO CARLOS  

 Financiador: CAPES 

Em contextos educacionais, o tipo de meta acadêmica que norteia os alunos ao realizarem atividades é 

uma importante variável motivacional. Observa-se que quando o foco do aluno é no aprimoramento de seus 

conhecimentos e habilidades (meta aprender), os resultados são positivos em termos de persistência, 

esforço, envolvimento nas tarefas e no uso de estratégias favorecedoras de aprendizagem. Resultados 

menos positivos são observados quando o aluno tem como foco principal demonstrar ser capaz para os 

outros (meta performance). O presente estudo avaliou a qualidade da motivação de alunos do segundo 

ciclo do Ensino Fundamental tendo como referência o exame das metas pessoais. Os participantes foram 

106 alunos de 7ª e 8ª séries, com idade média de 13,8 anos. As metas pessoais dos alunos foram 

avaliadas pela Escala de Avaliação da Motivação para Aprendizagem. Foram feitas análises descritivas dos 

escores das metas pessoais: meta aprender, meta performance aproximação e meta performance evitação. 

Além disso, foi considerada a possibilidade da adoção de metas múltiplas. As percentagens de alunos das 

turmas 1, 2, 3 e 4 que adotaram padrões adaptativos de metas de realização foram respectivamente 19,2%, 

36%, 29,4% e 20%; as percentagens de alunos que adotaram padrões não adaptativos foram 46,2%, 44%, 

52,9% e 45%. Os resultados mostraram a heterogeneidade presente em sala de aula quanto às metas 

pessoais adotadas pelos alunos, correspondendo de certa forma às queixas comumente apresentadas 

pelos professores. 

CONTRIBUIÇÕES QUE A PSICOLOGIA PODE DAR À EDUCAÇÃO: A VISÃO DE PSICÓLOGOS DE MINAS GERAIS 

 Área temática: Pesquisa em Psicologia Escolar/Educacional 

 SILVIA MARIA CINTRA DA SILVA; ANABELA ALMEIDA COSTA E SANTOS; MARIA JOSÉ RIBEIRO; 

PAULA CRISTINA MEDEIROS REZENDE; ANA CECÍLIA OLIVEIRA SILVA; CLÁUDIA SILVA SOUZA; 

DENISE SILVA ROCHA – UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 

  Financiador: FAPEMIG 

Por muito tempo, o psicólogo ofereceu à Educação um trabalho orientado exclusivamente aos alunos com 

dificuldades, por entender que o indivíduo era o único responsável pelo seu próprio fracasso. Apoiadas na 

literatura atual em defesa de um trabalho crítico em Psicologia Escolar, apresentamos aqui o recorte de 

uma pesquisa, em andamento, sobre a atuação do psicólogo na rede pública de Educação, enfocando a 

visão destes profissionais a respeito das contribuições que a Psicologia pode dar à Educação. Trata-se de 

uma pesquisa interinstitucional, envolvendo sete estados brasileiros. Em Minas Gerais, foram enviados 

questionários a 114 cidades, dos quais 30 retornaram. A análise das respostas permitiu-nos verificar que a 
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maioria apresenta elementos de criticidade e demonstra alguns avanços conceituais, aproximando-se do 

que consideramos uma perspectiva crítica em Psicologia Escolar. Os profissionais descrevem o psicólogo 

como um mediador nas relações estabelecidas entre alunos, família e instituição, que deve buscar maior 

compreensão acerca do processo ensino-aprendizagem e da dimensão política do processo educativo. 

Entretanto, estas respostas mostram-se contraditórias em relação às ações desempenhadas por esses 

mesmos psicólogos em seus locais de trabalho, o que nos chama atenção pelo fato de o discurso destes 

ter-se modificado, enquanto suas práticas ainda mantêm como foco somente o aluno e fatores emocionais 

envolvidos no aprendizado. Assim, apesar dos avanços no campo teórico, a maioria dos psicólogos 

explicita, na exposição dos projetos realizados, ações que correspondem ao modelo médico, privilegiando 

uma abordagem individualizante, patologizante e deslocada das condições históricas e sociais nas quais 

homens e mulheres se constituem, em detrimento a uma intervenção que reconhece as múltiplas fontes de 

constituição das relações humanas e sua contextualização. Acreditamos que a entrevista, próxima etapa 

desta pesquisa, com alguns dos profissionais cujas respostas apontaram indícios de criticidade, seja 

profícua para compreendermos os pressupostos teórico-epistemológicos em que baseiam sua atuação. 

RESILIÊNCIA: CONTRIBUIÇÕES DO FENÔMENO PARA O CAMPO EDUCACIONAL 

 Área temática: Pesquisa em Psicologia Escolar/Educacional 

 VIVIAN CARLA BOHM RACHMAN; CLAUDIA LEME FERREIRA DAVIS – PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE 

CATÓLICA DE SÃO PAULO 

 Financiador: CNPQ 

A pesquisa, de cunho teórico, teve como meta conhecer como o fenômeno de resiliência vem sendo 

estudado pelos pesquisadores nacionais, sobretudo, aqueles das áreas de Educação e Psicologia da 

Educação. O estudo teve como foco teses de doutoramento e dissertações de mestrado disponíveis em 

algumas das principais bases de dados do meio acadêmico, como: Biblioteca Digital de Teses e 

Dissertações – IBICT, Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), Biblioteca Virtual de Educação (BVE), Banco de 

Teses da Capes e Núcleo Brasileiro de Teses e Dissertações em Educação, Educação Física e Educação 

Especial (NUTESES). Foram analisadas, dentre as pesquisas localizadas no país, aquelas que atendessem 

aos seguintes critérios: 1) ter sido publicadas entre os anos de 2002 e 2007; 2) compreender o construto da 

resiliência como um fenômeno psicológico; 3) revelar uma intencionalidade educativa e, 4) estar disponíveis 

nos meios digitais. Verificou-se que, entre os estudiosos que têm se dedicado a estudar o fenômeno da 

resiliência, há uma nítida cisão entre aqueles que o compreendem de modo processual e os que o 

entendem como sendo um atributo próprio do sujeito. Existem, ainda, autores que oscilam entre essas duas 

concepções, o que sugere uma concepção híbrida sobre resiliência. Diante desses resultados pouco 

animadores, considerou-se oportuno investigar se e como esse fenômeno tem contribuído para as relações 

educacionais. Assim, partindo dos pressupostos de Vygotsky, Deleau, Martineau e Yunes, a pesquisa 

conclui que o fenômeno da resiliência pode contribuir para o campo educacional, desde que algo rompa a 

significação construída a partir de situações traumáticas, permitindo, na e pela interação, a elaboração de 

outra que, sem negar a experiência vivida, permita novas e melhores formas de com ela lidar na vida e no 

cotidiano escolar. 

PESQUISAS SOBRE MOTIVAÇÃO PARA APRENDER LÍNGUA ESTRANGEIRA NO CONTEXTO ESCOLAR: O ESTADO 

DA ARTE 

 Área temática: Pesquisa em Psicologia Escolar/Educacional 

 ANA RAQUEL ABELHA CAVENAGHI; JOSÉ ALOYSEO BZUNECK – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 

LONDRINA 

 Financiador: FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA  

O envolvimento dos alunos em cada disciplina do currículo varia muito em função de diversos fatores 

intraindividuais e de contexto, ligados à motivação. Um problema educacional que se tem detectado 

consiste na desmotivação algo generalizada por aprender língua estrangeira, exigida a partir da 5ª série. 

Trata-se, portanto, de uma área promissora para pesquisas em nosso meio, mas ainda pouco explorada. E 

os escassos estudos brasileiros não se embasam em teorias motivacionais estudadas pela área da 

psicologia da educação. A literatura fora de nosso país, bem mais rica, atesta que a teoria motivacional 

mais influente na área foi o modelo sócio-educacional, cujos primeiros estudos surgiram no final dos anos 

50. Porém, a partir da década de 90, esse modelo teórico passou a ser visto como muito limitado, quando 

os pesquisadores descobriram que outras abordagens motivacionais proporcionariam maior conhecimento 



 
ISSN-1981-2566 

                                                                                                                                                                     39 
 

dos processos envolvidos na motivação ou desmotivação por aprender língua estrangeira na escola 

regular. Dessa forma, verificou-se um notável incremento de pesquisas nessa área, em várias partes do 

mundo, com diversos enfoques teóricos. Assim, encontram-se estudos inspirados na teoria da 

autodeterminação, contemplando os componentes da motivação intrínseca em contraste com a extrínseca. 

Outros estudiosos adotaram a teoria das atribuições causais juntamente com a consideração das crenças 

de autoeficácia, enquanto que alguns se ativeram à consideração do autoconceito acadêmico. Emoções 

acadêmicas foram também consideradas em estudo recente, bem como estratégias de aprendizagem, em 

associação com motivação. Os resultados, no conjunto, representam avanços no conhecimento dos 

processos motivacionais, com consequências para o ensino de línguas. Entretanto, não se identificou 

nenhum estudo inspirado na moderna teoria de metas de realização e nem na teoria da expectativa-valor. 

Ambas contêm preciosas contribuições principalmente para quem se preocupa com tornar seus alunos 

motivados para aprender língua estrangeira. 

INTERAÇÕES NA DISCIPLINA PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO DE UM CURSO A DISTÂNCIA EM INSTITUIÇÃO PÚBLICA 

DE ENSINO SUPERIOR 

 Área temática: Pesquisa em Psicologia Escolar/Educacional 

 ERLINDA MARTINS BATISTA; SÔNIA DA CUNHA URT; ERLINDA MARTINS  – UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO MATO GROSSO DO SUL 

Esse estudo apoiado no referencial da Psicologia Histórico-Cultural investiga interações na disciplina: 

Psicologia Educacional, das licenciaturas a distância de uma instituição pública de ensino superior de 

Campo Grande – MS. Objetiva inicialmente identificar temáticas das disciplinas da área da Psicologia suas 

características acadêmicas como; carga horária, plano de ensino, expectativas e concepções dos alunos e 

professores. O recolhimento dos dados se efetiva na metodologia de pesquisa qualitativa utilizando-se os 

instrumentos: 1) Observação dos documentos que mostram oferta e quantitativos das disciplinas e alunos, 

2) Observação das interações na disciplina ancorada no Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA Moodle, 

e 3) Aplicação de questionários aos sujeitos citados. As análises fundamentam-se na concepção de 

mediação de Vygotsky e no conceito de educação a distância – EAD de Belloni. Os resultados são 

revelados em três momentos: primeiro são apresentados os dados das disciplinas; carga horária, 

programas e material didático disponibilizado. Em seguida, são mapeados e apontados tópicos que 

caracterizam situações de interação, definidas a partir da concepção vigotskiana de mediação. E, no 

terceiro momento são analisadas as concepções dos alunos e professores que demonstram a Psicologia da 

Educação se constituindo como espaço e território do aprender e do ensinar por meio da interação, 

podendo favorecer possibilidades para mudanças nas práticas pedagógicas e profissionais dos sujeitos 

professores e nos conceitos espontâneos dos alunos. O trabalho aponta a necessidade de novos estudos, 

especialmente sobre matrizes diferenciadas para focalizar os processos interativos no ensino e na 

aprendizagem da disciplina: Psicologia Educacional na EAD e enseja um projeto que perpassa todo ato 

educativo que vai além desse caráter disciplinar.  

MAPEAMENTO DOS PROJETOS DE LEI QUE INSEREM OS PSICÓLOGOS NA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DOS 

MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA 

 Área temática: Pesquisa em Psicologia Escolar/Educacional 

 MÁRCIA FIABANI; DANIELA FERNANDA SCHOTT; CELSO FRANCISCO TONDIN; IRME SALETE 

BONAMIGO; SUAMY AUDREA SACHETT – UNIVERSIDADE COMUNITÁRIA REGIONAL DE CHAPECÓ  

Esta pesquisa de iniciação científica vincula-se ao projeto “A atuação do psicólogo frente à demanda 

escolar: regulamentação, concepções, práticas e inovações” do Grupo de Pesquisas Práticas Psicológicas 

da Unochapecó. OBJETIVOS: Mapear os projetos de lei existentes nos municípios catarinenses, verificando 

que concepções de Psicologia Escolar os mesmos trazem em seu bojo. Iniciou-se o levantamento por meio 

de contato telefônico com a Federação Catarinense de Municípios, as associações microrregionais que a 

compõe e prefeituras. Após informação dos secretários municipais de educação, os projetos de lei foram 

acessados via site ou recebidos por fax ou correio, sendo o conteúdo analisado através de categorias. A 

pesquisa levantou dados de 177 dos 293 municípios catarinenses, dos quais 27 possuem psicólogo na 

educação, sendo que destes, 12 possuem lei que insere o psicólogo na educação. No que diz respeito ao 

provimento do cargo de psicólogo, constatou-se que, em sua maioria, ele compõe o quadro de funcionários 

permanentes da educação. Quanto à carga horária, verifica-se uma variação de 20 a 44 horas semanais. A 

data de aprovação das leis compreende um período recente, mais especificamente de 1999 a 2007. No que 
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refere às especificações do cargo de psicólogo, ou seja, à descrição das atribuições, deveres e 

responsabilidades do cargo, constatou-se que: existem atividades generalistas no bojo dos projetos de lei, 

coexistem concepções distintas de Psicologia Escolar e inexiste especificação do cargo em alguns projetos 

de lei. A legislação que regulamenta o trabalho do psicólogo escolar não contempla a amplitude de 

atividades que podem ser desenvolvidas, sendo previstas atividades generalistas e/ou uma variedade de 

concepções teóricas, além de não constar a especificação do cargo, em alguns projetos de lei. Estes dados 

trazem elementos que favoreçam o debate sobre a inserção do psicólogo na rede pública de Educação.  

A ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO NA REDE PÚBLICA DE ENSINO DE MINAS GERAIS: PROBLEMATIZANDO PRÁTICAS 

NÃO CRÍTICAS 

 Área temática: Pesquisa em Psicologia Escolar/Educacional 

 PAULA CRISTINA MEDEIROS REZENDE; PAULA CRISTINA MEDEIROS REZENDE; ANA CECÍLIA O. 

SILVA; ANABELA ALMEIDA C. E SANTOS; CLÁUDIA S. DE SOUZA; DENISE SILVA ROCHA; FABIANA 

MARQUES BARBOSA; MARIA JOSÉ RIBEIRO; NIDIAMARA GUIMARÃES; SILVIA MARIA CINTRA DA 

SILVA; STEFÂNIA SANTOS SOARES – UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 

 Financiador: CNPQ / FAPESP 

A pesquisa interinstitucional “A atuação do psicólogo na rede pública de educação frente à demanda 

escolar: concepções, práticas e inovações”, tem como objetivo identificar e analisar concepções e práticas 

desenvolvidas pelos psicólogos contratados pelas secretarias municipais frente às demandas educacionais. 

Por meio da aplicação e análise de questionários foi possível categorizar as práticas destes profissionais 

em três grupos: crítica, crítica e não-crítica, não-crítica. Como categoria ampla a Psicologia escolar crítica 

considera práticas críticas aquelas que compartilham uma visão de sujeito concreto – produto e produtor 

das relações sociais; um ser social e histórico. Dentre os 30 questionários aplicados em Minas Gerais, três 

foram considerados críticos, 12 críticos e não-críticos e 15 não-críticos. Este resumo, recorte desta 

investigação, pretende dar visibilidade ao discurso produzido por psicólogos mineiros cujas práticas foram 

categorizadas como não-críticas. A análise dos questionários não-críticos permitiu a seleção de algumas 

assertivas utilizadas pelos profissionais na descrição dos objetivos de seus projetos de atuação, a saber: 

“ajustar”, “minimizar e sarar as dificuldades de aprendizagem”, “reabilitar traumas”, “promover ajustes para 

superar defasagem escolar”. Acreditamos que ao escolher determinadas palavras para descrever ações 

cotidianas criamos e sustentamos realidades sobre tais concepções. Neste sentido, ao descreverem suas 

práticas os psicólogos escolares participantes anunciam uma visão de sujeito abstraído de suas relações 

sociais e de seu contexto cultural e passível de ser mensurado, contrapondo-se à visão de sujeito proposta 

pela Psicologia Escolar crítica. Entendemos que, ao dar visibilidade a estes discursos, contribuímos para a 

problematização e desnaturalização de conceitos diretamente relacionados aos processos de 

escolarização. Ainda, ampliamos as possibilidades de atuação do psicólogo escolar no sentido de 

transformações qualitativas na ação educativa, contribuindo para que a escola cumpra efetivamente sua 

função social 

PERCEPÇÃO DE EDUCADORES SOBRE A ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO NA ESCOLA: PARCERIA OU VIGILÂNCIA 

 Área temática: Pesquisa em Psicologia Escolar/Educacional 

 THAMIRIS MARA DE MELO CAIXETA; ADANGLEITON PEREIRA CÂNDIDO; LARISSY ALVES 

COTONHOTO – CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS  

Esta pesquisa teve como objetivo investigar a percepção dos educadores de rede pública, que trabalham 

com alunos de 1ª a 4ª série, sobre as funções do psicólogo escolar e sua contribuição no trabalho da 

escola. Foram entrevistados treze sujeitos do sexo feminino com média do tempo de formação de 

aproximadamente dezoito anos. O instrumento utilizado foi um questionário semi-aberto contendo sete 

questões. Após a aplicação e o recolhimento do mesmo, foi feita uma análise quantiqualitativa dos dados e 

os resultados revelaram que 53,84% das entrevistadas conhecem a realização de algum trabalho feito pelo 

psicólogo escolar, enquanto 46,15% desconhecem-no. Dentre as principais queixas citadas, encontra-se a 

falta de limites e indisciplina por parte dos alunos com 31,70%, seguida da falta de interesse da família 

(29,26%) e da falta de interesse dos alunos na aula (24,39%). Em relação à maneira como o psicólogo 

escolar pode estar contribuindo com a instituição, os educadores demonstraram com 28,88% de suas 

respostas que esse profissional deve realizar reuniões com os pais, conscientizando-os da importância da 

família no processo de aprendizagem; afirmam ainda que o psicólogo deve trabalhar a adaptação do aluno 

na escola (24,44%), sensibilizando-o sobre a importância de sua participação no processo de ensino-
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aprendizagem e 22,22% dos entrevistados acreditam que o profissional da Psicologia deve sugerir aos 

professores métodos de ensino que favoreçam o desenvolvimento intelectual, social e emocional do aluno. 

Através desse trabalho, pode-se concluir que o campo da Psicologia Escolar está crescendo cada vez mais, 

inicialmente porque os educadores vêm percebendo a importância de se ter um psicólogo escolar intervindo 

e mediando as relações e os processos de ensino-aprendizagem, e depois porque as demandas das 

escolas não mais se resumem aos fatos pedagógicos, mas também a fenômenos psicológicos que 

interferem e influenciam a aprendizagem. 

ESTUDO COMPARATIVO SOBRE AS PERCEPÇÕES DO SUCESSO ESCOLAR ENTRE ALUNOS DE ESCOLAS COM 

BOM E MAU DESEMPENHO 

 Área temática: Fracasso Escolar/Evasão 

 HALLER ELINAR STACH SCHÜNEMANN; BERENICE DE SOUZA TORRES SANTOS; CLÉDIA PEREIRA 

LOPES OLIVEIRA; VANESSA PEREIRA LEITE – CENTRO UNIVERSITÁRIO ADVENTISTA DE SÂO PAULO  

O debate sobre o fracasso e sucesso escolar tem sido uma preocupação antiga na Psicologia Escolar. A 

contribuição da escola para o fracasso ou sucesso escolar tem sido analisada há algum tempo. Atualmente, 

a avaliação dos sistemas escolares por agentes externos traz novas possibilidades de verificação da 

contribuição da escola ao fracasso ou sucesso escolar do aluno. A hipótese desse trabalho foi que os 

alunos das escolas públicas com melhor desempenho nas avaliações teriam uma melhor percepção do seu 

sucesso escolar. A pesquisa foi feita em 165 alunos, de quinto e nono ano do ensino fundamental e do 

terceiro ano do ensino médio; de quatro escolas do município de Taboão da Serra- SP, selecionadas em 

função do desempenho nos exames de avaliação dos alunos, sendo que foram selecionadas duas escolhas 

com avaliação ruim e duas escolas com ótima avaliação. O questionário tinha questões sobre a percepção 

sobre seu desempenho escolar, sua dinâmica e sua percepção de êxito na escola e na inserção 

profissional. Os resultados demonstraram que não foram encontradas diferenças significativas entre as 

percepções dos alunos sobre seu desempenho escolar e sua possibilidade de êxito escolar em função da 

classificação das escolas. O esforço individual e a contribuição familiar destacaram-se em todos os grupos 

como mais relevantes do que a contribuição da escola para o êxito escolar. Observa-se também, que 

indistintamente do tipo de escola, a maioria dos professores foram apontados como incentivando os alunos 

ao sucesso escolar. Conclui-se que as diferenças quanto ao tipo de escola parecem não afetar a percepção 

dos alunos para seu fracasso ou sucesso escolar pela valorização no discurso da importância do esforço 

individual. 

FATORES RELACIONADOS À AQUISIÇÃO E À REVERSÃO DA ANSIEDADE MATEMÁTICA: UMA REVISÃO DA 

LITERATURA 

 Área temática: Fracasso Escolar/Evasão 

 JOÃO DOS SANTOS CARMO; PRISCILA MARA DE ARAÚJO GUALBERTO – UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE SÃO CARLOS 

A ansiedade à matemática ainda é um fenômeno desconhecido de muitos professores, alunos e também de 

pesquisadores que lidam com a aprendizagem da matemática. O presente estudo objetivou revisar a 

literatura que trata da aquisição e reversão de ansiedade à matemática, bem como propor uma definição 

que esteja balizada nos achados recentes. Três fontes bibliográficas foram selecionadas: relatos em 

periódicos na área clínica comportamental e cognitiva; relatos em periódicos na área de psicologia escolar, 

e relatos em periódicos na área de educação matemática. Os relatos foram agrupados em dois blocos: 

fatores relacionados à aquisição da ansiedade à matemática; e procedimentos de reversão da ansiedade à 

matemática. Como resultados, constatou-se que os fatores mais frequentemente apontados referem-se a 

uma história de repetidos fracassos na aprendizagem da matemática, caracterizada pelo acúmulo de erros, 

bem como a presença de controle aversivo mantido por professores e familiares. Quanto aos 

procedimentos de reversão, destacam-se técnicas de relaxamento progressivo, dessensibilização 

sistemática, técnicas de parada de pensamento e mudanças de regras e auto-regras, reprogramação do 

ambiente e das estratégias de estudo em casa, instrumentação dos pais para acompanhamento eficiente 

dos filhos, reprogramação das estratégias de ensino em sala de aula, presença de tutores para os alunos 

com dificuldades, treino de assertividade para melhor interação professor-aluno. Propõe-se que a 

ansiedade matemática é caracterizada por componentes fisiológicos (ex: taquicardias; sudoreses; 

alterações na pressão arterial; alterações gástricas) e comportamentais (fuga e esquiva, supressão 

condicionada, auto-atribuições negativas, falta de assertividade). Discutem-se os resultados em termos do 
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potencial da definição proposta no auxílio ao professor na identificação de quadros de ansiedade à 

matemática e em termos de futuros delineamentos de intervenção que possam avaliar com mais precisão o 

uso de procedimentos associados de reversão de quadros de ansiedade à matemática. 

SUPERAÇÃO DO FRACASSO ESCOLAR: O ACOMPANHAMENTO DE QUEIXAS ESCOLARES NO CAPS INFANTIL 

 Área temática: Fracasso Escolar/Evasão 

 LARISSA FIGUEIREDO SALMEN SEIXLACK BULHÕES; MARISA EUGÊNIO MELILLO MEIRA; ADRIANA 

BRANCO NOVO; MARIANE GALHARDI VANNUZINI – UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA  

A queixa escolar vem sendo compreendida e tratada em consonância com o atendimento psicológico 

clínico. Nesta perspectiva, a explicação do fracasso escolar reduz-se aos mecanismos intrapsíquicos da 

criança e suas relações familiares, e o psicodiagnóstico se pauta na ausência de características valorizadas 

pelos grupos sociais dominantes. O trabalho de acompanhamento de crianças com queixas escolares, 

realizado no Centro de Apoio Psicossocial (CAPS) infantil da Secretaria Municipal de Saúde de Bauru (SP), 

vem superar o modelo tradicional descrito ao compreender o fracasso escolar como síntese de múltiplas 

determinações. À luz dos pressupostos da Psicologia Histórico-Cultural, este trabalho entende que a queixa 

escolar é produzida nas condições sociais, práticas escolares e redes de relações interpessoais concretas, 

que devem ser objeto de avaliação e transformação. Dessa maneira, as atividades realizadas envolvem 

professores, alunos e familiares. Com as crianças, busca-se resgatar a concepção do conhecimento 

enquanto instrumento de compreensão e transformação da realidade e mobilizar o desenvolvimento pleno 

de suas potencialidades. Com os familiares visa-se refletir sobre a importância de sua participação ativa no 

processo de aprendizagem da criança e problematizar o processo de culpabilização do aluno. Com a 

escola, pretende-se questionar as explicações psicologizantes e conscientizar o professor do seu papel 

dirigente e ativo na superação da queixa escolar. A partir da análise das relações estabelecidas pelos 

alunos, a equipe elabora planos terapêuticos individuais que envolvem visitas domiciliares, atendimentos 

semanais aos alunos e familiares e reuniões com professores. Os resultados alcançados indicam a 

possibilidade de mobilização de histórias escolares paralisadas. Portanto, esta forma de atuação redefine o 

papel do psicólogo, o qual, ao analisar a relação entre o processo de produção da queixa escolar e os 

processos de subjetivação/objetivação dos indivíduos envolvidos, constitui-se em um importante mediador 

na superação desta condição. 

AQUISIÇÃO DA ESCRITA E OS RECURSOS DO COMPUTADOR 

 Área temática: Leitura/Escrita 

 MÁRCIA CRISTINA BARRAGAN MORAES TOLEDO  

Os recursos das novas tecnologias tem atualmente despertado o interesse tanto do pesquisador ao 

investigar contribuições e vantagens que as interações proporcionam no meio educativo, como as 

iniciativas das crianças ao descobrirem e explorarem no computador, conhecimentos e estratégias ao 

próprio saber vinculado à escola. Transformar tais conexões em trabalho educativo e apropriar-se dos 

recursos tecnológicos é o grande desafio da escola. Embora a competitividade entre o instrumento e a 

escola seja constantemente questionada devemos, por esse ponto de vista, direcionar a nossa atenção 

para a necessidade de nos apropriarmos de uma cultura cibernética. Principalmente, no como podemos 

desenvolver questões, propor e lançar propostas de pesquisa, realizar experimentos simulados, analisar 

imagens, comparar e documentar fontes de informação, enfim explorar as novas tecnologias aliadas à 

articulação de competências, reflexões e tomada de decisão diante da máquina. O presente trabalho tem 

como objetivo mostrar a utilização dos recursos do computador na aquisição da escrita, bem como a 

importância de uma apropriação da relação mediada pelas novas tecnologias, como ferramenta no 

processo de aprendizagem da escrita. O trabalho visa também fundamentar as razões de se usar a 

tecnologia no ambiente educacional, desenvolvendo estratégias para a elaboração de projetos. O trabalho 

está contextualizando e fundamentando a necessidade de incorporar os recursos tecnológicos à prática 

educacional e mostrar os impactos das transformações sociais e tecnológicas, ocorridas nos últimos 50 

anos, na relação escola-aluno. Será também apresentada de forma prática, questões referentes à 

organização e articulação do trabalho docente e as novas tecnologias no âmbito escolar e as mudanças 

necessárias ao professor para acompanhá-las. As novas tecnologias no mundo Pós-moderno, além de 

oferecerem oportunidades de reformulação de idéias aos professores, propõem inovações na sala de aula 

em uma proposta pedagógica que possibilite novos caminhos na prática docente. 

DIFICULDADES NO PROCESSO DE ESCOLARIZAÇÃO: UMA PERSPECTIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR 
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 Área temática: Fracasso Escolar/Evasão 

 RENAN SOUZA RAMOS; BRUNA KAROLINE BARATTO; CRISTIANO NOMAN ABBASI; MÁRCIA DE 

SOUZA HOBOLD – UNIVERSIDADE DA REGIÃO DE JOINVILLE 

O presente trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa que teve como objetivo conhecer o trabalho 

realizado por profissionais que constituem uma equipe multidisciplinar de duas instituições públicas que 

atendem, no âmbito psicopedagógico, crianças e jovens com dificuldades em seu processo de 

escolarização, matriculados em escolas municipais. São instituições vinculadas ao município, localizadas 

na região Sul do Brasil. Para a coleta de dados foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com os 

profissionais que integram a equipe multidisciplinar: psicólogo, pedagogo, profissional da educação física, 

terapeuta ocupacional e fonoaudiólogo. Os dados elucidaram questões sobre a realização do 

acompanhamento dos estudantes que apresentam dificuldades no contexto escolar, de como os estudantes 

reagem às intervenções e das principais queixas apresentadas aos profissionais. Entre os autores que 

fundamentaram a pesquisa, é essencial destacar Proença (2004), Fonseca (1995), Bock (2004) e Machado 

e Proença (2004). Os resultados mostraram que as instituições realizam cerca de quarenta e cinco a cento 

e quarenta atendimentos semanais, com duração de aproximadamente cinquenta minutos à uma hora e 

meia. O acompanhamento das crianças e jovens encaminhados varia de seis meses a dois anos. Os 

profissionais explicitaram que há uma intercomunicação entre eles para avaliar a evolução de cada 

estudante. Como principais queixas foram apresentadas: dificuldades de leitura; troca de fonemas; 

problemas comportamentais; e, dificuldades com os conteúdos básicos da escola e/ou das séries anteriores 

à qual o estudante está matriculado. Também enfatizaram que não há grande resistência por parte das 

crianças e adolescentes ao trabalho realizado, mas sim, por parte de alguns pais que não são participativos 

e querem que os resultados sejam rápidos e satisfatórios. Cada área de atuação coloca como básico o que 

o estudante deve saber para que possa receber alta; sendo decidido em comum acordo entre os 

profissionais após a análise de cada caso. 

SUPERDOTADO: BREVE ANÁLISE CIENCIOMÉTRICA DE ARTIGOS EM UMA BASE DE DADOS 

 Área temática: Necessidades Educacionais Especiais/Inclusão 

 ELIANA SANTOS PEREIRA; SOLANGE MUGLIA WECHSLER – PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA 

DE CAMPINAS 

 Financiador: CAPES 

Foi objetivo proceder com uma análise cienciométrica em uma base de dados (BIREME) sobre artigos de 

cunho científicos. Analisou-se aspectos como: autoria (gênero e tipo), tipo de trabalho, amostra utilizada, 

contexto pesquisado, região geográfica da amostra, natureza, área de conhecimento e período. Para tanto, 

foi realizada uma busca no banco de dados eletrônico da BIREME. Utilizou-se como chave de acesso a 

palavra “superdotado”. Dos 18 artigos localizados, a análise revelou um predomínio de autoria feminina 

(75%), bem como autoria única dos artigos (66,67%). Pode-se considerar uma equiparação entre os tipos 

de trabalhos (empírica 38,89%; teórica 27,78%; indefinido 33,33%). Destacaram-se as pesquisas com 

amostra compostas por crianças (33,33%), em contexto escolar (33,33%) e de natureza quantitativa 

(27,78%). Destaque também para a área de conhecimento de ciências humanas (44,44%), dos cursos que 

derivaram os artigos. 

A FORMAÇÃO DA CONSCIÊNCIA PELO APRENDIZADO DA LEITURA E ESCRITA PELO DEFICIENTE INTELECTUAL: 

UMA ABORDAGEM SOB A PERSPECTIVA DA PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL 

 Área temática: Necessidades Educacionais Especiais/Inclusão 

 LUCIA CONCEIÇAO GOLLNER MEDEIROS MOREIRA; SONIA MARI SHIMA BARROSO – UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DE MARINGÁ 

Objetiva-se, neste trabalho, abordar a respeito da aquisição da linguagem verbal pela pessoa com 

deficiência intelectual – DI – e a importância da mediação psicológica e educacional. É resultante de 

pesquisa bibliográfica em desenvolvimento (2009-2010), sob a perspectiva histórico-cultural. Destaca-se 

que a Dl sofreu alteração de nomenclatura, mas é necessário alterar concepções que a envolvem, indo das 

limitações ao desenvolvimento. Trata-se de uma condição que leva ao desenvolvimento cognitivo 

diferenciado, exigindo maior tempo para o desenvolvimento real, e com especificidades relacionadas à 

simbolização e às atividades de abstração. Porém, não se pode afirmar que seja incapaz de aprender. Há 

de se pensar em uma educação social, que se paute no princípio vigotskiano da compensação da 

deficiência, em busca da ampliação de alcances rumo à humanização. O problema orgânico não pode 
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sobrepujar a capacidade de desenvolvimento real e proximal. Estudos já desenvolvidos possibilitam a 

superação da compreensão de que a pessoa deficiente tenha uma compensação naturalizada. A teoria de 

L. S. Vigotski considera o trabalho com a formação da consciência de alunos e professores. A consciência, 

com base na aquisição da linguagem verbal, permite uma reorganização do psiquismo, uma compensação 

sócio-psicológica, sendo a psique entendida como uma duplicação da vida social, objetivada pela 

linguagem verbal. Conclui-se que o ensino da linguagem e o modo de escrevê-la e lê-la não se constituem 

em mera atividade curricular, mas na possibilidade de humanização, visto que incidem na consciência. 

Neste sentido, o papel do atendimento psicológico e pedagógico assume nova dimensão, de caráter 

prospectivo.  

LEITOR: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE PROFESSORES DE UM CURSO DE MAGISTÉRIO E A IMPORTÂNCIA QUE 

ATRIBUEM À LEITURA 

 Área temática: Leitura/Escrita 

 MARIA DE CARVALHO GOMES; ELSA MARIA MENDES PESSOA PULLIN – UNIVERSIDADE ESTADUAL 

DE LONDRINA 

 Financiador: CAPES 

O processo contínuo de constituição do leitor ocorre, sob efeito de múltiplos fatores e agentes. Entre estes, 

os oportunizados pelo professor pelas condições de ensino da leitura e pelos modos de trabalhar os textos 

que prescreve. O agir desses profissionais é circunscrito, especialmente, pela importância que atribuem à 

leitura em face das representações sociais que dispõem, acerca de leitura, ler, e leitor. O presente trabalho 

objetivou verificar quais as representações sociais acerca de leitor e a importância atribuída à leitura, por 

professores (N=14), de um curso de magistério, de uma escola pública de Londrina (PR). Foram utilizados 

dois instrumentos: o Teste de Associação Livre de Palavras, conforme proposto por ABRIC (1994), com o 

estímulo indutor "Leitor é... ", e a Escala de Funções de Leitura, de Greaney e Newman (1990). Os dados 

colhidos pelo primeiro instrumento permitiram que se constatasse: das 55 palavras evocadas, 36% 

apresentaram-se com frequência igual ou superior a dois: Inteligente e Curioso (4); Informado e Atento (3); 

Estudioso, Agente e Atualizado (2). As demais palavras evocadas não se repetiram, embora estivessem 

relacionadas semanticamente a estas. As funções de leitura mais valorizadas foram: aprendizagem, lazer, 

utilidade e estímulo. Análise das correlações pela valoração atribuída pelos participantes do presente 

trabalho às funções da leitura apontou para oito significativas que se distribuíram de -0,64 a +0,75. Os 

resultados demonstraram a importância do estudo das representações sociais e de como estas se 

associam à atribuição das funções à leitura. Implicações para o campo da educação são apontadas, na 

discussão dos resultados. 

UMA HISTÓRIA QUE ATRAVESSA O CORPO E A ESCOLA 

 Necessidades Educacionais Especiais/Inclusão 

 MARIANA FONTOURA TERRA BENTO; VANESSA LOPES DOS SANTOS PASSARELLI  

   Acompanhar histórias de algumas crianças com necessidades educacionais especiais em seus territórios 

escolares buscando formas de intervir no processo de produção de fracasso escolar dos alunos e 

impotência dos professores, é a proposta de trabalho entre uma escola pública de São Paulo e o Serviço de 

Psicologia Escolar do IPUSP (Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo) nesse primeiro 

semestre de 2009. Não se trata, enquanto duas alunas-estagiárias de Psicologia, de diagnosticar os 

indivíduos. Entendemos sim, como fundamental, participar desse cotidiano em que acontecem as questões, 

investigando o que tem sido possível. Buscamos, portanto, a partir de nossas próprias relações afetar essas 

produções, criar necessidades, potencializando outros possíveis e a construção de outros sentidos. 

Acompanhamos a história de Joana, uma “aluna de inclusão” de 14 anos, da 5a série, aposentada aos oito 

devido à Lei Orgânica da Assistência Social com diagnóstico indefinido. Ela não fala, mas chama a nossa 

atenção como ela se faz entender. Além de nos aproximarmos dela, estabelecemos relações com a 

coordenadora pedagógica, com professoras da SAAI (Sala de Apoio e Acompanhamento à Inclusão), com 

outros professores do ensino regular e com alunos dessa 5ª série. Aprendemos funcionamentos 

institucionais. Sala de aula: exercícios na lousa, caderno e livro na mochila, carteira em branco. 

Presenciamos esta cena que, pelo que pudemos saber, ocorre repetidamente. Por outro lado, também 

vivenciamos outra:Joana aponta o exercício, tira dúvida e mesmo sem saber ler e escrever, muda de lugar 

para enxergar melhor o que no quadro. Como pensar a Joana aluna? Sua história traz marcas bastante 

sofridas e atravessa sua aprendizagem na escola. Como potencializar o processo de escolarização de 
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Joana? Apresentaremos o percurso de nossa intervenção e os saberes oriundos dessa experiência, 

podendo afirmar a possibilidade de produzir efeitos no funcionamento institucional quando entramos em 

contato com histórias singulares. 

DEFICIÊNCIA AUDITIVA E INCLUSÃO ESCOLAR: UM ESTUDO BIBLIOGRÁFICO 

 Área temática: Necessidades Educacionais Especiais/Inclusão 

 MIRIAM SEGIN; MARIANA DE LUCCIA;  LUIZ RENATO RODRIGUES CARREIRO – UNIVERSIDADE 

PRESBITERIANA MACKENZIE 

No mundo todo, a partir da década de 1990, difundiu-se com força a defesa de uma política educacional de 

inclusão dos sujeitos com necessidades educativas especiais, propondo maior respeito, socialização e 

aprendizado efetivo destes grupos. As deficiências sensoriais, cegueira(baixa visão) e surdez, tem sido um 

campo vasto de pesquisas nesta área. O presente trabalho tem como objetivo debater a problemática que 

envolve a inclusão do aluno com deficiência auditiva através de revisão da literatura a partir dos principais 

bancos de dados disponíveis na Internet por meio das palavras chave, deficiência auditiva e inclusão 

escolar. Esta primeira busca não encontrou ocorrências de artigo. Depois, tentou-se então, a busca por 

meio da palavra chave, surdez. Esta sugenda busca resultou em: (medline (7209), Scielo (87), Lilacs (724)) 

dois quais foram selecionados três artigos focados no processo de inclusão educacional.Os dados 

analizados evicendiam que um modelo, ainda que considerado inclusivo, pode não ser nada inclusivo. O 

aluno surdo é usuário de uma língua que, nem os companheiros, nem os professores efetivamente 

conhecem. Ele é, muitas vezes, um estrangeiro que tem acesso aos conhecimentos de um modo diverso e 

se mantém isolado do grupo. Nesse cenário, a educação dos surdos é um tema polêmico, de um lado estão 

o respeito às questões da diferença lingüística, à identidade surda, e os modos próprios de relação cultural 

que os sujeitos surdos têm; de outro, a imagem que a sociedade e, principalmente, o professor tem desse 

aluno surdo, o entendimento de quando e como esse aluno é capaz de aprender. Assim, para o aluno 

surdo, será efetivamente melhor uma escola na qual os conteúdos sejam ministrados em sua língua de 

dominio, que ele tenha professores e companheiros que partilhem com ele a língua de sinais, de modo a 

poder se desenvolver o mais plenamente possível. 

HÁBITOS DE ESTUDO: ANÁLISE DE UMA PRÁTICA A PARTIR DA TEORIA HISTÓRICO-CULTURAL 

 Área temática: Prevenção 

EDNA SALETE RADIGONDA DELALIBERA – CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ; ROSANE 

GUMEIRO DIAS DA SILVA – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ 

As queixas escolares devem se apresentar ao profissional da Psicologia Escolar como situações que o 

levem a refletir, problematizar, compreender e então propor um projeto de intervenção junto aos diferentes 

sujeitos envolvidos na teia de relações que as produziram. Nesse sentido, o objetivo do presente trabalho é 

apresentar e discutir, sob a luz do referencial teórico da Psicologia Histórico-Cultural e na compreensão da 

escola como transmissora dos conhecimentos elaborados pelos homens, uma intervenção na área de 

Psicologia Escolar, por meio do estágio curricular desenvolvido em escolas públicas na cidade de Maringá, 

junto a alunos de 5ª a 8ª séries com queixas de dificuldades de aprendizagem, notas baixas, desinteresse, 

descompromisso com os estudos. Convictas que o insucesso escolar não é previamente determinado ao 

sujeito, sendo necessário apreendê-lo como síntese de inúmeros fatores que estão atrelados ao contexto 

histórico-cultural em que é produzido, conduziu-se o trabalho de intervenção priorizando a busca de um 

novo modo de pensar os processos de ensino e aprendizagem. Neste contexto, buscou-se promover uma 

intervenção que levasse à reflexão e conscientização dos envolvidos no processo – alunos e professores -, 

objetivando que ambos atingissem o fim primeiro de estarem na escola, qual seja, aprender e ensinar 

respectivamente. O trabalho foi realizado no próprio contexto escolar, através de vários encontros 

previamente organizados, utilizando-se materiais e técnicas diversificadas. Entendemos que este projeto de 

intervenção foi importante e significativo visto estar comprometido com a transmissão-assimilação dos 

conhecimentos sistematizados, possibilitando assim aos alunos o desenvolvimento de novos processos 

cognitivos. Concluindo, o papel do psicólogo escolar está intrinsecamente relacionado a compreender o 

sujeito no contexto educacional para poder contribuir no processo pelo qual ele poderá vir a se constituir, ou 

seja, no seu processo de humanização.  

MODOS DE SUBJETIVAÇÃO E TRABALHO NA EDUCAÇÃO 

 Área temática: Prevenção 
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LÚCIA ALMEIDA DA SILVA; NAIR IRACEMA SILVEIRA DOS SANTOS – UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

RIO GRANDE DO SUL 

A Educação e o contexto de trabalho nas instituições de ensino são temas recorrentes para análise de 

especialistas e teóricos, em virtude das novas configurações sociais e dos processos subjetivos que nestas 

se constituem. A Educação está incluída na rede social e, por isso é atravessada, o tempo todo, por forças, 

relações de poder e saber, que determinam modos de ser e agir. Os sujeitos que atuam na escola como 

professores, sofrem os efeitos destas novas composições sociais, tanto nas diferentes relações e laços 

sociais que estabelecem no dia a dia da escola quanto em seu próprio modo de trabalhar. Problematiza-se 

neste trabalho a subjetivação do educador, compreendido desde o seu lugar de trabalhador, considerando, 

para análise discursiva, registros de falas de educadores, no contexto de encontros grupais, organizados em 

experiências de assessorias da Psicologia às equipes de escolas da Rede Municipal de Ensino de Porto 

Alegre. Esta análise mostra o quanto o professor está sobrecodificado por uma subjetividade imobilizante, 

onde o que lhe sobra é a queixa e o sofrimento, uma espécie de lamento coletivo frente às carências da 

população atendida e a conseqüente impotência da escola em resolver tudo o que acontece dentro e fora 

dos seus muros. Não há como fazer uma leitura focalizada dos problemas da escola, mas sim olhar para os 

processos históricos nos quais se inscrevem cada um dos sintomas apresentados por seus atores: 

professores, alunos, pais, especialistas. Assim, as culpabilidades e as dualidades perdem sentido, na 

medida em que as práticas são examinadas para além das individualidades. É pelo diálogo que o trabalho é 

colocado em foco, possibilitando analisar e problematizar coletivamente as fragilidades da instituição, bem 

como construir coletivamente soluções, resgatando o desejo e o sentido do trabalho e inventando 

conjuntamente outros modos de ser e trabalhar na escola. 

PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIOCOGNITIVO: PESQUISA-INTERVENÇÃO COM PRÉ-ESCOLARES 

 Área temática: Prevenção 

MARISA COSENZA RODRIGUES; CAROLINA STERSA – UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA   

  Financiador: PROEXT / UFJF 

O desenvolvimento sociocognitivo envolve o conhecimento e a compreensão que as crianças adquirem 

sobre o mundo social, sobre as pessoas e suas ações. A literatura indica que a promoção das habilidades 

sociocognitivas, no contexto educativo, constitui uma estratégia possível para a prevenção de vários 

problemas de ordem psicológica e social com destaque para a agressividade. A pesquisa-intervenção, 

envolvendo metodologia quantitativa e qualitativa, foi realizada em uma escola pública de educação infantil, 

e objetivou promover habilidades sociocognitivas por meio das histórias infantis em um grupo de cinco 

crianças. Os resultados indicam que todas as crianças beneficiaram-se do trabalho, evidenciando-se uma 

evolução positiva no tocante á habilidade de reconhecimento de pistas sociais, compreensão dos 

sentimentos/emoções, desejos/intenções, e pensamentos dos personagens envolvidos na narrativa, 

habilidade de criar alternativas de ação para os problemas vivenciados por eles e identificação/compreensão 

das consequências das suas ações e planos. A análise qualitativa das entrevistas realizadas com pais e 

professores após a intervenção, indica minimização dos comportamentos agressivos e aumento de 

comportamentos pró-sociais como a capacidade de cooperação e empatia tanto no contexto da sala de aula 

quanto das relações familiares. 

QUALIDADE DE VIDA, SAÚDE E STRESS DO PROFESSOR 

 Área temática: Prevenção 

RAQUEL DE OLIVEIRA SANTOS; DOUGLAS MATEUS DE MOURA – PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE 

CATÓLICA DE CAMPINAS   

Qualidade de Vida, Saúde e Stress do Professor Autores Responsáveis: Douglas Mateus de Moura e 

Raquel de Oliveira Santos Introdução O stress tem sido tema de estudos por diversos autores que tem 

pesquisado suas consequências em diversos ambientes de trabalho, segundo Lipp (1996), “O stress é uma 

reação do organismo com componentes físicos e/ou psicológicos, causada pelas alterações psicofisiológicas 

que ocorrem quando a pessoa se confronta com uma situação que de um modo ou de outro, a irrite, 

amedronte, excite, ou confunda, ou mesmo que a faça imensamente feliz”. Kyaricou e Sutcliffe (1978) 

definem stress de professores como uma síndrome de respostas de sentimentos negativos, tais como raiva 

e depressão, geralmente acompanhadas de mudanças fisiológicas e bioquímicas potencialmente 

patogênicas (taquicardia, liberação de hormônios andrenocorticóides na corrente sanguínea), resultante de 

aspectos do trabalho do professor mediada pela percepção de que as exigências profissionais constituem 
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uma ameaça à sua auto-estima ou bem-estar e por mecanismos ativados para lidar com a ameaça 

percebida e reduzi-la. Objetivo Geral Promover ação preventiva aos profissionais da educação 

(professores), contribuindo para que cada um possa aprender a identificar os sinais de stress, os principais 

fatores de stress pessoal e técnicas de controle das tensões do dia a dia. Participantes Este trabalho foi 

realizado com 33 professores de três escolas públicas do município de Hortolândia. Métodos Foram feitos 

três encontros com os professores, e realizadas atividades como palestras, aplicação de testes, e técnicas 

de relaxamento. Conclusão Pelos resultados obtidos, podemos concluir que o objetivo maior do trabalho foi 

atingido. O objetivo era desenvolver uma forma de prevenção e conscientização dos participantes deste 

projeto, no caso os professores das escolas públicas do município de Hortolândia, sobre stress e qualidade 

de vida. Através de testes realizados, foi possível mensurar o nível de stress dos participantes e orientá-los 

quanto à prevenção. 

O MANEJO DO USO INDEVIDO DE DROGAS EM UMA UNIDADE DE INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES EM CONFLITO 

COM A LEI: UM CONVITE A OLHAR O QUE ESTA SENDO FEITO 

 Área temática: Prevenção 

WOLLACE SCANTBELRUY DA ROCHA; CLARISSA MENDONÇA CORRADI-WEBSTER – UNIVERSIDADE 

DE SÂO PAULO   

O presente trabalho tendo como objetivo conhecer o manejo ao uso indevido de drogas desenvolvido pelos 

profissionais das áreas de saúde e educação que atuam junto a uma unidade socioeducativa de 

adolescentes em conflito com a lei na Cidade de Manaus. Trabalhamos com a perspectiva construcionista 

social que compreende que as pessoas estão a todo o momento construindo sentido sobre suas 

experiências e essa construção de sentido influência no modo como conduzem suas vidas. São 

construções que se dão através da linguagem e situadas no contexto histórico e cultural. Os 

Procedimentos metodológicos foram pautados em um estudo exploratório, descritivo, de abordagem 

qualitativa, com amostra não-probabilística e uso de entrevistas semi-estruturadas, aplicadas 

individualmente. Os sujeitos da pesquisa foram os profissionais das áreas de educação e saúde que atuam 

na unidade socioeducativa. Dentre os resultados encontrados identificamos que a temática do uso indevido 

de drogas é discutida em sala de aula de forma complementar nos conteúdos didáticos da educação 

formal, além da utilização de instrumentos alternativos como palavras cruzadas e de palestras, diálogos, 

dinâmicas de grupos, apresentação de vídeos, dramatização, reunião com a família, encaminhamento para 

instituições de tratamentos, instituições da área de saúde são convidadas para atuarem na instituição. E no 

momento da entrada do adolescente na instituição, este participa de uma “acolhida” por parte de todos os 

técnicos. Apesar de identificarmos uma boa quantidade de ações desenvolvidas, as ações não são 

desenvolvidas de forma contínua como forma de um planejamento específico visando à prevenção, ou 

educação sobre o uso indevido de drogas. Mesmo tratando-se de ações pontuais que ocorrem 

esporadicamente é posto pelos profissionais que dependendo da demanda de cada adolescente o trabalho 

em relação ao uso indevido de drogas pode ser retomado imediatamente. 

LINGUAGEM MENTAL E NARRATIVA POR IMAGEM: UM ESTUDO COM PRÉ-ESCOLARES 

 Área temática: Desenvolvimento Humano 

MARISA COSENZA RODRIGUES; MARINA PATRÍCIO; MARIANA W. HENRIQUES – UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE JUIZ DE FORA  

 Financiador: PROPESQ / UFJF 

A Teoria da Mente pode ser definida como uma teoria que prediz e explica a ação humana, apelando para 

os estados mentais; a “linguagem da mente” como o uso explícito de termos semânticos que a criança utiliza 

para referir-se aos estados mentais. A pesquisa, realizada em uma escola pública de educação infantil, 

objetivou investigar a evocação de termos mentais em 40 crianças (5 e 6 anos) a partir de um livro infantil 

contendo narrativa por imagem. METODOLOGIA: Seleção do livro, dos grupos de crianças (critério faixa 

etária), gravação e transcrição dos relatos infantis. A análise dos relatos obedeceu a seguinte taxonomia: 

identificação de termos cognitivos, emocionais, de desejo/intenção e perceptivos. RESULTADOS: As 

crianças de 5 anos evocaram predominantemente mais termos perceptivos (52%), seguido de termos 

emocionais (34%) e cognitivos (7%). Esta seqüência também evidenciou-se na codificação realizada dos 

relatos do grupo de crianças de 6 anos: termos perceptivos (60%), emocionais (30%) e cognitivos (5,5%). A 

ênfase nos termos perceptivos coloca em discussão a estrutura da narrativa por imagem do livro utilizado e 

indica a necessidade de se estimular a linguagem mental no contexto da escola e da família 
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RESOLUÇÃO DE CONFLITOS NO CONTEXTO DE ASSEMBLÉIAS DE CLASSE: UM CAMINHO PARA A AUTONOMIA 

 Área temática: Desenvolvimento Humano 

PRISCILA FERNANDES; THAÍS COSTA ALMEIDA – UNIVERSIDADE SALVADOR 

Este artigo pretende discutir a questão da resolução de conflitos no contexto da assembléia de classe, bem 

como a utilização dos mesmos como necessários ao desenvolvimento autônomo dos alunos. Como o 

principal objetivo da educação moral infantil é o de formar personalidades autônomas e aptas a cooperar, 

fez-se necessário investigar como os conflitos são percebidos no contexto escolar e como eles podem 

influenciar no desenvolvimento da autonomia. Para tanto, fez-se necessário observar um contexto específico 

em que os conflitos estão em pauta: assembléias de classe. Neste sentido, lança algumas reflexões sobre a 

possibilidade das escolas promoverem uma educação para a autonomia com a utilização de assembléias de 

classes, formando atores sociais capazes de operar em uma sociedade democrática. Sendo assim, foi feito 

um estudo de caso em duas turmas do Grupo 10 de uma escola na cidade de Salvador – BA. A mesma tem 

o procedimento de assembléia de classe como plano de ação no seu Projeto Político Pedagógico. Para 

tanto, foi utilizado um instrumento adaptado pela autora do artigo e percebeu-se, com o auxílio do mesmo, 

que a assembléia escolar se constitui como um procedimento eficaz para a resolução de conflitos de uma 

maneira mais autônoma. No entanto, é importante salientar que a mesma é uma entre as muitas estratégias 

pedagógicas que a escola pode utilizar para favorecer a conquista da autonomia das crianças. 

HABILIDADES SOCIAIS NA ADOLESCÊNCIA E GÊNERO 

 Área temática: Desenvolvimento Humano 

SILVIA BRILHANTE GUIMARÃES; ALTEMIR JOSÉ GONÇALVES BARBOSA – UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE JUIZ DE FORA   

A adolescência é uma fase do ciclo de vida caracterizada por transformações significativas no 

desenvolvimento social. Devido ao incremento da vida familiar e, sobretudo, ao aumento e enriquecimento 

expressivos das relações com os pares, o espaço social dos indivíduos é extremamente alargado nessa 

etapa. Isso demanda habilidades sociais distintas daquelas requeridas na infância. Dentre as aquisições 

necessárias para cumprir de forma exitosa as tarefas de desenvolvimento da adolescência, há várias 

relacionadas ao gênero. Para comparar as habilidades sociais de adolescentes dos gêneros feminino e 

masculino, aplicou-se o Inventário de Habilidades Sociais para Adolescentes em 179 estudantes com idades 

entre 12 e 17 anos. Além de um escore total, o inventário avalia as habilidades sociais relacionadas à 

empatia, à desenvoltura social, à abordagem social/sexual, à civilidade, à assertividade e ao autocontrole. 

Avalia tanto a frequência das habilidades sociais quanto a dificuldade que os adolescentes apresentam para 

manifestá-las. O instrumento também identifica a necessidade de um treino de habilidades sociais. A 

amostra foi composta por uma proporção equivalente de adolescentes dos gêneros feminino (n = 85; 

47,49%) e masculino (n = 94; 52,51%). No caso da frequência, houve diferença significante somente nos 

percentis do escore total, sendo que o gênero masculino apresenta mais habilidades sociais. Quanto aos 

percentis relativos à dificuldade, verificou-se que o gênero feminino possui mais facilidade para civilidade e o 

masculino mais desembaraço para a abordagem social/sexual. Ao considerar a necessidade de treino de 

habilidades sociais, não foram identificadas diferenças significantes entre os gêneros. Os resultados 

permitem afirmar que, na adolescência, os gêneros apresentam mais semelhanças que diferenças no que 

se refere às habilidades sociais, porém, pesquisas adicionais são necessárias. 

ESTRESSE E ENVOLVIMENTO MATERNO EM MÃES QUE TRABALHAM E TÊM FILHOS EM ESCOLAS INFANTIS 

 Área temática: Desenvolvimento Humano 

TATIANE ZANFELICI; TATIANE ZANFELICI; ELIZABETH JOAN BARHAM – UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

SÃO CARLOS   

 Financiador: PROEXT / UFJF 

Estudos apontam a importância da qualidade das interações familiares para o desenvolvimento infantil, 

associando dificuldades nas mesmas a riscos na construção da auto-estima e autoconceito da criança, e 

conseqüentemente, a dificuldades escolares. Para que as relações parentais ocorram dentro dos 

parâmetros desejados, alguns fatores necessários são que os pais tenham boa saúde e contem com uma 

rede de apoio que os auxilie a equilibrar demandas familiares e profissionais. Evitar-se-ia assim situações de 

sobrecarga e estresse, e se potencializaria interações parentais positivas. Neste estudo, 56 mães que 

trabalhavam em diversas profissões e tinham filhos de três a cinco anos de idade matriculados em escolas 

públicas foram entrevistadas com o objetivo de: 1) comparar a frequência de cuidados e envolvimento 
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materno com filhos pequenos, em dias de trabalho com carga média e pesada, e 2) verificar associações do 

envolvimento materno com estresse. As mães responderam à Escala de Cuidados e Envolvimento e à 

Escala de Estresse. Verificou-se por meio do teste t que os tipos de envolvimento mais afetados pela carga 

de trabalho da mãe foram: brincar, dar carinho, sorrir, conversar, contar histórias, relaxar com o filho. As 

correlações demonstraram associação negativa entre estresse e envolvimento apenas em dias de carga 

pesada de trabalho. Contudo, houve correlações negativas significativas entre estresse e outros indicadores 

de envolvimento, como a avaliação do vínculo emocional entre mãe e filho alvo e as horas passadas com 

ele em dias de trabalho. Os resultados podem contribuir com educadores e psicólogos atuantes na 

educação infantil para a compreensão de um momento delicado na vida de crianças pequenas e suas mães 

trabalhadoras. Cabe a estes profissionais estarem atentos à importância da dinâmica familiar no 

desenvolvimento infantil e orientar as famílias na manutenção de adequadas interações parentais, as quais 

podem prevenir ou amenizar dificuldades escolares e problemas desenvolvimentais. 

PRODUÇÃO DE SENTIDOS: UM OLHAR SOBRE O FENÔMENO BULLYING E SUAS IMPLICAÇÕES PARA A 

SUBJETIVIDADE 

 Área temática: Desenvolvimento Humano 

WANDERLEI ABADIO DE OLIVEIRA; JORGE LUIZ DA SILVA – UNIVERSIDADE DE UBERABA; ANDRÉA 

MATURANO LOGAREZI – UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA  

Tendo por base as perspectivas da psicologia Histórico-Cultural de Vygotsky e do conceito de subjetividade 

de González Rey, esse estudo se desenvolveu dentro da abordagem qualitativa, seguindo os procedimentos 

de uma pesquisa teórico-bibliográfica, objetivando investigar como a violência do bullying atravessa a 

subjetividade dos escolares e interfere em suas produções de sentido. Além disso, pretendeu-se também 

contribuir para a discussão acerca dos papéis da escola e do professor como mediadores das situações 

conflituosas oriundas dessas práticas de violência escolar. Como resultado averiguou-se que a não 

identificação das manifestações do bullying no ambiente escolar pode acarretar em graves consequências 

para aqueles alunos que estão sendo acometidos por tal prática, uma vez que esse tipo de agressão 

constrange suas vítimas ao ponto de imprimir marcas profundas em seu desenvolvimento cognitivo, afetivo e 

emocional. Deste modo, pôde-se constatar que esse tipo de violência atravessa a subjetividade de suas 

vítimas interferindo em sua produção de sentidos, de modo a desenvolverem pensamentos negativistas, o 

que ocasiona queda na auto-estima, no auto-conceito e provoca comportamentos de fuga e não de 

enfrentamento dos problemas. Além disso, esta fuga constante pode gerar dificuldades de aprendizagem e 

queda no rendimento escolar, pensamentos de vingança e comportamentos agressivos ou depressivos. 

Depreende-se, dessa verificação, que os sentidos produzidos no período de ocorrência do bullying passam 

a fazer parte da constituição subjetiva de suas vítimas. Sendo, conseqüentemente, atualizados no decorrer 

das experiências futuras desses sujeitos. Destarte, se essas questões se desenvolvem nas condições 

sociais, nas relações, é a partir da compreensão desse processo que se pode vislumbrar possibilidades de 

desenvolvimento de todos os envolvidos, tornando-se a melhor forma de gerar possíveis caminhos a serem 

trilhados. Do exposto, destaca-se que a escola possui um papel fundamental no desenvolvimento social de 

seus alunos, podendo contribuir para a erradicação das manifestações do bullying. 

ATIVIDADES CULTURAIS DE PRIMEIRANISTAS DE PSICOLOGIA DE UNIVERSIDADE PARTICULAR 

 Área temática: Educação Informal 

JAMILI RASOUL SALEM DE SOUZA; GERALDINA PORTO WITTER – UNIVERSIDADE CAMILO CASTELO 

BRANCO 

Financiador: UNIVERSIDADE CAMILO CASTELO BRANCO   

A cultura permeia todo o comportamento e a vida humana. Ao ingressar na universidade o aluno traz sua 

cultura a as práticas culturais do seu cotidiano. Objetivou-se verificar quais as atividades culturais 

vivenciadas e valorizadas por primeiranistas de Psicologia de uma universidade particular. O gênero 

feminino ficou constituído por 13 pessoas e o masculino por quatro. Foi aplicado um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido e após ter a anuência dos alunos foi aplicado um instrumento sobre 

atividades culturais em que estavam envolvidos, desejadas e como as valorizam. As mulheres freqüentam 

predominantemente cinema, teatro e ouvem música enquanto eles se dedicam a teatro, cinema, dança e 

música com a mesma frequência. Verificou-se que 30% do gênero feminino tinha vivência de produção 

cultural e no gênero oposto isto ocorria em 25%. Não houve diferença significativa entre o número dos que 

relataram ter e não ter esta vivência (χ2o=2,88 < χ2c=3,84, p≤0,05). Verificou-se que 50% do gênero 
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masculino e 46,15% do feminino gostariam de ter prática cultural. A diferença entre desejar ou não produzir 

culturalmente não existe em termos de significância estatística (χ2o=zero). Solicitados a atribuir nota a 20 

atividades culturais, os participantes masculinos valorizaram mais TV, shows e o outro gênero TV e leitura 

de textos literários. O estudo correlacional entre as avaliações masculinas e femininas resultou em ro=0,66 

maior do que rc= 0,45 (N=20, p≤0,05) permitindo considerar que apresentam padrões similares de 

avaliação. Houve similaridade de atividades culturais e de avaliação das mesmas pelos dois gêneros, 

possivelmente em decorrência de terem origem sociocultural similar vivenciando educação informal similar. 

Há necessidade de oferecer maior variedade e estímulo para atividades culturais ao longo dos próximos 

anos acadêmicos. 

FOUCAULT: DISCIPLINA E APRENDIZAGEM NO CONTEXTO EDUCACIONAL 

 Área temática: Educação Informal 

MARIA DO CARMO DOS SANTOS MOTTA; MARCIA SIQUEIRA DE ANDRADE   

O presente artigo tem como objetivo apresentar sucintamente a importância da arqueologia, genealogia e 

ética, segundo Michael Foucault, pois o autor discute o homem enquanto sujeito e objeto de conhecimento 

através destes três métodos. Através do método arqueológico aborda os saberes que falam sobre o homem 

a prática discursiva. O método genealógico possibilita pensar na questão do poder como uma rede onde o 

homem é visto como objeto e sujeito das praticas de poder. A ética é a possibilidade de apontar o sujeito 

que constitui a si próprio como sujeito das praticas sociais. O foco deste trabalho é trazer à discussão a 

teoria do livro, Vigiar e Punir, à visão disciplinar do autor quando se reporta ao tema corpus dóceis. 

Abordaremos esta teoria dentro do contexto educacional, relacionado-a com alunos e professores. Em outro 

tópico apontaremos a relação disciplinar e consciência de si com a aprendizagem escolar. 

ATIVIDADE CRIADORA E PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR 

 Área temática: Educação Informal 

NEIVA DE ASSIS  

Apresento o relato de experiência em um Programa de Educação Complementar em Blumenau – SC. A 

instituição desenvolvia ações com crianças e adolescentes de forma extremamente regrada, reproduzindo o 

universo escolar. Os adolescentes tinham vergonha de frequentara instituição, eram vistos como aqueles 

que, prejudicavam o andamento das atividades. Em 2005, desenvolveu-se um projeto com oficinas artísticas 

num período de um ano, que trouxe rupturas no processo educativo. As oficinas foram definidas através de 

conversas com as próprias crianças e adolescentes, além do grupo de adolescentes coordenado pela 

psicologia. Na oficina de fotografia o professor trouxe várias fotografias sobre objetos do cotidiano 

fotografadas provocando novas possibilidades de olhar o que já era conhecido e suscitando uma reação 

estética no grupo. A oficina de teatro também trouxe possibilidades de atividade criadora, uma relação não 

estereotipada, cristalizada com a arte, mas de sensibilidade com o mundo. Uma participante de 13 anos 

relatou que no início achou a professora “maluca”; trazia objetos, pedia que interagissem com os mesmos, 

criassem histórias e utilidades diferentes aos objetos. Mas depois de algum tempo passou a expressar-se 

melhor, seus textos na escola melhoraram muito. O Programa modificou-se com as relações estéticas 

estabelecidas durante as oficinas. Uma professora que realizava o apoio escolar começou a comparar suas 

atividades com as oficinas e passou a reinventar o modo de ensinar e aprender, de estar com os outros. Os 

adolescentes ganharam outro lugar; suas músicas, seus gostos passaram a fazer parte do dia-a-dia da 

instituição. Durante a realização das tarefas pode-se ouvir rap e usar as letras no apoio escolar e o muro 

decorado pelo grafite. Este relato traz o indicativo de que a educação pode contribuir para a constituição dos 

sujeitos sob uma perspectiva sensível, buscando a transformação social. 

UMA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO PSICOPEDAGÓGICA INSTITUCIONAL UTILIZANDO A PRÁTICA REFLEXIVA COM 

EDUCADORES SOCIAIS 

 Área temática: Educação Informal 

SARAH CAZELLA  

Nosso objetivo é apresentar os resultados de um processo de intervenção que visou favorecer a construção 

de autonomia, pela via da prática reflexiva, do educador social. Para o desenvolvimento teórico foi realizada 

a interlocução entre autores da psicopedagogia, da prática reflexiva e da educação popular. Os participantes 

deste estudo de caso foram 10 educadores sociais e 01 coordenador geral de uma Associação de Educação 

e Assistência Social na periferia da cidade de São Paulo. O processo teve duração de um ano, num total de 

17 encontros distribuídos entre as seguintes atividades: 1) a observação participante nos encontros com a 
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coordenação geral do projeto e junto ao grupo de educadores; 2) a construção de um “painel de queixas” 

para o entendimento de quais problemas os educadores vivenciavam; 3) diante das queixas foram 

produzidos desenhos, a partir da técnica projetiva par educativo, em que evidenciaram suas concepções de 

ensinar e aprender, para o entendimento do que cada um trazia como responsabilidade no seu ato de 

ensinar; 4) foram realizadas entrevistas que visavam a compreensão dos modelos de ação para o ensinar 

utilizadas pelos educadores; 5) a partir de leituras teóricas foram discutidas temáticas pertinentes aos 

assuntos detectados nos momentos anteriores e, por fim; 6) uma dinâmica foi proposta para a construção de 

um mapa conceitual. A dinâmica tinha como objetivo a partir de uma idéia central “Pré-universitário C” que 

cada educador construísse relações entre os conceitos estudados e sua prática diária no curso. Como 

resultado os educadores produziram uma nova proposta de trabalho, com base em processos 

interdisciplinares, que teve como diretriz a realidade sócio-cultural e a produção de um trabalho voltado a 

resgatar a história dos educandos, moradores da periferia, participantes do curso, e construir com eles a 

idéia de cidadania para uma sociedade mais justa e mais humana. 

A PSICOLOGIA NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO SOCIAL 

 Área temática: Educação Informal 

SUELI MARIA PESSAGNO CARO – CENTRO UNIVERSITÁRIO SALESIANO DE SÃO PAULO  

Neste momento que a Psicologia busca pelo seu reconhecimento social e a Pedagogia Social vem se 

despontando como a ciência que amplia os horizontes da educação, há necessidade de analisarmos a 

contribuição destas duas ciências na busca de uma mudança social. Na Europa, principalmente na 

Espanha, as três ciências que fundamentam a Educação Social são a Psicologia, a Sociologia e a 

Pedagogia. A Educação Social como campo de atuação da Pedagogia Social tem seu crescimento como 

área profissional, respaldada pelos conhecimentos da Psicologia que colaboram no apoio aos educadores e 

no conhecimento dos educandos. O objetivo desta pesquisa foi levantar os estudos da psicologia que 

podem complementar o mundo de conhecimentos da Educação Social e assim colaborar com a 

transformação que tanto buscamos para nossa sociedade. Entre eles, podemos apontar os conhecimentos 

da área da psicologia do desenvolvimento, educacional, social comunitária e jurídica. A /Psicologia pode 

contribuir na formação de educadores, planejamento de projetos sociais e reinserção social.  

A INFLUÊNCIA DA FAMÍLIA NA ESCOLHA PROFISSIONAL: PERCEPÇÃO DE ADOLESCENTES. 

 Área temática: Orientação Profissional 

CARLA WITTER; ANNA CRISTINA CARDIERI; CRISTIANE NICOLETTE BALESTRA; VALÉRIA RIBEIRO 

LINARD – UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU  

A escolha profissional é um momento importante na vida do adolescente, que sofre a influencia de diversas 

variáveis, em especial, do meio familiar. O objetivo geral foi levantar e analisar a percepção dos 

adolescentes quanto à influência da família no momento da escolha profissional. Participaram 18 

adolescentes, sendo nove do gênero masculino e nove do gênero feminino, idade entre 15 e 23 anos, 77% 

dos meninos estudavam contra 55% das meninas, 22% dos rapazes trabalhavam contra 44% das moças. 

Os participantes foram recrutados pelo serviço de Orientação Vocacional do curso de psicologia de uma 

instituição de ensino superior. Os materiais utilizados foram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) e um roteiro de entrevista estruturado e pré-testado, o qual foi gravado quando aplicado nos 

adolescentes. As entrevistas foram transcritas e analisadas, sendo criadas categorias para a tabulação dos 

conteúdos das respostas (COEP/USJT nº 31/2007). Os resultados evidenciaram diferença significante entre 

os rapazes e as moças tanto para o estudo quanto para o trabalho (X2o = 31,11 e X2o = 22,44 para X2c = 

7,82 sendo o n.g.l. = 3 e o n. sig. = 0,05). Na escolha profissional, os participantes masculinos são mais 

decididos do que os femininos, 66,66% já tinham uma escolha contra 44,44% das moças. A percepção de 

influência dos pais é sentida por 66,66% dos rapazes e 77,77% das moças, sendo que 55% dos meninos e 

77% das meninas se sentem pressionados pela família na escolha. Os adolescentes esperam apoio de seus 

familiares, sendo 55% dos meninos e 55% das meninas. Concluiu-se que os adolescentes sentem-se 

influenciados pela família, mas os mesmos não assumem essa influência, pois essa situação causa 

desconforto devido à fase de transições marcantes ocorridas na adolescência, quando estão buscando uma 

profissão. 

SER QUANDO CRESCER: INTERVENÇÃO DO PSICÓLOGO ESCOLAR EM ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL 

 Área temática: Orientação Profissional 

CARMEN LÚCIA REIS; STEFÂNIA SANTOS SOARES – UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA   
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Partindo da visão de sujeito proposta pela Psicologia Escolar Crítica, entendemos que os adolescentes são 

produtos e produtores de suas realidades, se constituindo nas e pelas suas relações, as quais se dão num 

determinado momento histórico e social. Nesse sentido, o serviço de Orientação Profissional com 

adolescentes propõe criar um espaço de reflexão sobre as problemáticas que envolvem a escolha 

profissional, diálogos com jovens que passam pela mesma situação, oferecer material de pesquisa e 

informações sobre as profissões, afim de que percebam o seu papel ativo na escolha de uma profissão. 

Nossa proposta é compartilhar práticas de um estágio em Orientação Profissional, desenvolvido na área de 

Psicologia Escolar, realizado na Clínica Psicológica da Universidade Federal de Uberlândia. Uma das 

atividades deste estágio consiste em aproximadamente 12 encontros com um grupo de seis adolescentes 

com idade entre dezesseis e dezessete anos, que se encontram em processo de escolha profissional e 

estão cursando o 2º e 3º ano do Ensino Médio da rede privada da cidade de Uberlândia – MG. As atividades 

utilizadas foram inspiradas nos jogos psicodramáticos por serem uma forma de abordar os conflitos com 

ludicidade e explorar a espontaneidade e criatividade dos adolescentes para lidarem com situações de 

tomada de decisão presentes no processo de escolha. Os temas presentes nos diálogos surgidos durante 

os encontros giraram em torno de medo de se arrependerem da escolha feita, da competição do vestibular, 

do desejo por decisões definitivas, de conhecer o mercado de trabalho, de atuar na área da profissão 

escolhida, de ser bem sucedido na profissão e de enfrentar a “pressão” familiar. Percebemos que o uso dos 

jogos psicodramáticos possibilitou um crescimento significativo do grupo levando cada jovem a visualizar 

soluções e definições de uma escolha profissional mais consciente.  

AS CONCEPÇÕES DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS JOVENS ESTUDANTES DE UMA INSTITUIÇÃO 

INCLUSIVA 

 Área temática: Orientação Profissional 

FLÁVIA MARIA FEROLDI FERREIRA; SÔNIA DA CUNHA URT – UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO 

GROSSO DO SUL   

A escolha profissional faz parte da vida de uma pessoa e se constrói a partir da consideração de um 

contexto social, econômico e político específico. A escolha de uma profissão é um momento de decisão, de 

quem se pretende ser, o que se pretende fazer e que mundo gostaria de construir. Diante desse fato, o 

presente trabalho traz a análise de alguns dados obtidos no desenvolvimento do projeto de Orientação 

Profissional realizado em uma Instituição Educacional voltada para jovens, objetivando prepará-los para o 

processo seletivo nas universidades. Tal projeto fez parte da disciplina Estágio Supervisionado em 

Psicologia Escolar do Curso de Psicologia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, as informações 

contidas neste trabalho trazem as concepções de jovens a respeito da Orientação Profissional e suas 

expectativas. Dessa forma, a análise de tais dados está fundamentada na Psicologia histórico-cultural de 

Vigotski e na interlocução com estudiosos que consideram o sujeito se constituindo nas relações sociais. Ao 

trazer e analisar os dados levantados durante o projeto, este trabalho consistiu em possibilitar uma reflexão 

acerca da visão do jovem diante da Orientação Profissional, discutindo concepções ancoradas na escolha a 

partir de vocações, e também concepções da Orientação Profissional como colaboradora e dinamizadora, 

que visa a ampliação da consciência do indivíduo sobre a realidade que o cerca, instrumentalizando-o para 

agir, transformar e resolver dentro de suas possibilidades as dificuldades que essa realidade lhe apresenta. 

ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL TRANSVERSAL AO CURRÍCULO ESCOLAR: ANÁLISE DA PARTICIPAÇÃO DOCENTE 

 Área temática: Orientação Profissional 

KAREN CRISTINA ALVES LAMAS; ALTEMIR JOSÉ GONÇALVES BARBOSA  – UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE JUIZ DE FORA   

Ter uma profissão é uma das tarefas de desenvolvimento mais importantes para o ser humano. A orientação 

profissional é uma atividade que pode favorecer esse desenvolvimento. No contexto escolar, além de ter 

uma perspectiva preventiva, a orientação profissional representa uma possibilidade de promoção de saúde. 

Entretanto, poucas escolas têm dado atenção suficiente para o desenvolvimento profissional dos 

estudantes. Apesar da legislação brasileira estabelecer como um dos objetivos do ensino médio a 

preparação básica para o trabalho, são poucas as instituições escolares que têm projetos de orientação 

profissional. O Ministério da Educação recomenda que o trabalho seja adotado como um tema transversal, 

de modo que perpasse as diversas disciplinas da educação básica. Com o objetivo de avaliar a participação 

dos professores em um processo de orientação profissional transversal ao currículo escolar, aplicou-se um 

questionário em 69 estudantes do segundo ano do ensino médio pré e pós-orientação. Constatou-se que em 
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todos os itens avaliados a participação dos docentes aumentou significativamente. Assim, durante a 

orientação, os professores passaram a discutir mais as características – positivas e negativas – dos cursos 

que fizeram, tais como estágio, disciplinas, duração e áreas de atuação. Também refletiram mais em sala de 

aula sobre as vantagens e desvantagens dos cursos de graduação e das profissões relacionados às 

disciplinas ministradas. Passaram a analisar o papel da mídia na escolha profissional, a relacionar a matéria 

com a prática profissional de algumas ocupações, a apresentar e analisar características de profissões 

conhecidas por eles, a discutir sobre o significado do trabalho para o ser humano e a analisar características 

do mercado de trabalho atualmente. Os resultados evidenciaram que os professores participaram 

ativamente do projeto. Ressalta-se que a orientação profissional como parte do projeto pedagógico da 

escola, de forma integrada ao currículo escolar, representa uma possibilidade de favorecer o 

desenvolvimento dos adolescentes. 

A ESCOLHA PROFISSIONAL EM ADOLESCENTES: UM ESTUDO EM UMA ESCOLA PÚBLICA NA CIDADE DE 

UBERABA 

 Área temática: Orientação Profissional 

WALTER MARIANO DE FARIA SILVA NETO; IVONILDA CRUZ CARDOSO; FLÁVIA ROBERTA BASSO; 

FERNANDA ASSIS COSTA – UNIVERSIDADE DE UBERABA   

A escolha profissional é um processo que demanda a elaboração de perdas, reflexões e a tomada de 

decisão em si, devendo ser trabalhado levando-se em consideração não apenas as características 

individuais do sujeito, mas também os aspectos concretos de sua realidade, como os econômicos, culturais 

e sociais. Neste sentido, o objetivo deste trabalho foi verificar, dentro das características individuais, se 

existe relação entre a escolha profissional e o sexo de concluintes do ensino médio de uma escola pública 

da cidade de Uberaba-MG. A amostra foi composta por 15 alunos do sexo masculino e 15 do sexo feminino 

entre 16 e os 28 anos, que responderam a um questionário composto por duas questões, sendo a primeira 

relativa às áreas de conhecimento – biológicas, humanas e exatas; e a segunda por uma lista de 20 cursos 

que deveriam ser pontuados, numa escala Likert, quanto à identificação do sujeito com cada curso. Os 

dados foram submetidos à análise estatística, utilizando-se o Teste U de Mann-Whitney com nível de 

significância de 0,05. Não foram encontradas diferenças estatisticamente significantes entre as frequências 

de respostas emitidas por alunos do sexo masculino e do sexo feminino nas questões, o que pode se 

justificar pelo número reduzido de participantes. Contudo, atrelado à possibilidade do uso de uma amostra 

mais expressiva do ponto de vista estatístico, o estudo acena para a necessidade de novas investigações 

sobre aspectos subjetivos, presentes na escolha profissional, bem como a utilização de outros instrumentos, 

em que se possa identificar as relações entre o processo de escolha e as seguintes variáveis: idade – 

adolescentes e adultos jovens; tipo de escola – pública e particular; relação do indivíduo com o universo do 

trabalho e sua inserção no mercado; o turno em que estuda e a relação com a profissão e a escolaridade 

dos pais 

A PSICOLOGIA ESCOLAR/EDUCACIONAL EM GOIÁS: DESAFIOS E PERSPECTIVAS 

 Área temática: Formação do Psicólogo Escolar/Educacional 

MARIA BETANIA GONDIM DA COSTA – CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA GOIÁS/TOCANTINS   

A psicologia como ciência e profissão tem contribuído sobremaneira para a construção de educação de 

qualidade por meio de sua inserção nos contextos educacionais, nas construções de políticas públicas de 

educação e de outras relacionadas a essa. Além de favorecer por meio do diálogo e das intervenções 

multiprofissionais, a promoção de desenvolvimento e de aprendizagem, a inclusão social de crianças, jovens 

e adultos à sociedade da qual fazem parte, combatendo práticas que desrespeitam os direitos humanos. 

Nessa perspectiva o grupo de trabalho em psicologia escolar e educacional de Goiás tem atuado de forma 

efetiva junto às instituições formadoras, às escolas e junto aos órgãos responsáveis pelas instituições 

educativas numa tentativa de divulgar e incentivar a atuação profissional, bem como tem articulado 

politicamente com os parlamentares do estado de Goiás, objetivando esclarecer e desenvolver projetos 

específicos para esta área. Contudo, percebe-se ainda um certo desconhecimento dessa área por parte dos 

profissionais de psicologia e da sociedade em geral. Logo necessário se faz articular, divulgar e promover 

ações que possibilitem a todos conhecer, respeitar e defender a psicologia escolar e educacional como uma 

área necessária ao processo educativo. Assim, este trabalho tenta contribuir com essa construção, 

mostrando o que vem sendo realizado em Goiás, compartilhando as experiências, os desafios e as 

perspectivas dessa área no Estado. 
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MAPEANDO A TRAJETÓRIA DA CRIANÇA OCIDENTAL: UM ESPAÇO DE DISCUSSÃO PARA O PSICÓLOGO 

EDUCACIONAL 

 Área temática: Formação do Psicólogo Escolar/Educacional 

PRISCILA BENITEZ; DANIEL CALOCCI MARCICANO – CENTRO UNIVERSITÁRIO DA FUNDAÇÃO 

EDUCACIONAL DE BARRETOS; PATRICIA CALOCCI MARCICANO – INSTITUTO SUPERIOR DE 

EDUCAÇÃO DE BARRETOS; ALICE ALMEIDA CHAVES DE RESENDE  

Financiador: CAPES  

Este trabalho preocupou-se com as mudanças nas concepções de infância, por meio da pesquisa 

bibliográfica, visto que para trabalhar com essa demanda é necessário conhecer suas transformações. 

Afinal, que criança é essa? Como o psicólogo educacional pode contribuir nestas transformações? Questões 

como essas foram levantadas neste estudo, cujo objetivo foi mapear a trajetória da criança no Ocidente, 

desde a Idade Média até os dias atuais, a fim de elucidar esse assunto, como espaço de discussão para 

psicólogos educacionais. A infância não foi reconhecida como período individualizado da vida humana até 

século XVII, pois o sentimento dos pais em relação à criança foi construído pela cultura, já que durante a 

colonização, o Brasil apresentou elevadas taxas de mortalidade infantil, visto que a criança era vista como 

algo supérfluo e como símbolo de pecado. Criança ficava em casa até completar 8 anos e quando saía se 

apropriava do mundo dos adultos, considerada como pequeno adultos, trabalhando em serviços pesados, 

sem receber educação específica. No século XV, os sentimentos frente a infância se transformaram, com a 

extensão da frequência escolar. No século XVII, criança ficava mais tempo no internato escolar e reações 

aversivas foram desenvolvidas pela disciplina rígida. No século XIX, com avanço industrial e tecnológico 

iniciam discussões sobre o empreendimento arriscado que é ter um filho. Atualmente discute-se sobre a 

presença das crianças no mundo do trabalho, saúde e educação. O combate ao trabalho infantil levou a 

construção de uma concepção moderna da infância e a escola passou a ser sua principal ocupação. A 

mortalidade infantil diminuiu e os resultados dessa pesquisa, indicam melhorias significativas para saúde, 

educação e bem-estar da criança e o término da crença na impureza. Ao refletir sobre estas mudanças na 

trajetória da criança, é possível elucidar discussões sobre práticas profissionais eficazes para uma educação 

inclusiva para todos 

QUE PSICÓLOGOS QUEREMOS FORMAR? UMA PROPOSTA ALTERNATIVA AO TROTE TRADICIONAL 

 Área temática: Formação do Psicólogo Escolar/Educacional 

SILVIA MARIA CINTRA DA SILVA; FRANCINE ALVES MELLO; GUILHERME NUNES PAULINO DA SILVA; 

MARCELLA OLIVEIRA ARAÚJO; VICTOR CARVALHO MUNIZ – UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

UBERLÂNDIA   

A recepção aos calouros universitários tem resultado em acontecimentos muitas vezes humilhantes e 

trágicos, como temos visto todos os anos nos meios de comunicação. Desde 2004, existe no curso de 

Psicologia da Universidade Federal de Uberlândia o Projeto Psicologia Escolar e Arte que, sob forma de 

estágio profissionalizante, tem como objetivo possibilitar uma aproximação dos calouros à Psicologia como 

ciência e profissão por meio da arte nas suas mais variadas expressões. As “boas vindas” aos calouros 

eram tradicionalmente articuladas e executadas pelos alunos do 2º período e consistiam na imposição de 

brincadeiras degradantes, ofensivas e inadequadas. Pensando em outras possibilidades de recepção aos 

ingressantes, o Projeto tem buscado uma parceria com os veteranos para construir uma alternativa às 

práticas acima mencionadas. A nova proposta tem como objetivo acolher o estudante neste momento ímpar 

da entrada na Universidade apresentando o curso de Psicologia e o universo acadêmico, sendo a arte a 

principal mediadora. Durante a semana de recepção, possibilitamos a construção de um espaço que torna a 

Universidade mais próxima, em que podemos levantar expectativas, desconstruir fantasias e refletir sobre as 

implicações sociais de se fazer parte de uma instituição pública. Dentre as atividades realizadas durante a 

calourada temos: a apresentação dos diferentes Núcleos pelos professores do Instituto de Psicologia da 

UFU; a apresentação do Projeto – com discussão sobre o trote; reunião com os pais dos ingressantes; 

exibição de filmes e apresentações culturais. Desde a implantação do Projeto a maioria dos calouros tem 

participado ativamente desta semana, ressaltando o caráter inovador da proposta, que se mostra 

diferenciada em meio às formas tradicionais e violentas de recepção aos novatos. Buscamos dessa forma 

trazer para a discussão uma pergunta imprescindível: Que psicólogos queremos formar? Acreditamos que o 

acolhimento diferenciado no início do percurso profissional seja uma parte da resposta. 

A EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO PRÁTICA REFLEXIVA: CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA 
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 Área temática: Formação do Psicólogo Escolar/Educacional 

THAMIRES ANDRADE REISS; MARCELO DE ALMEIDA BURITI; CARLA WITTER – UNIVERSIDADE SÃO 

JUDAS TADEU  

Diante dos diversos problemas ambientais atuais, a discussão sobre os caminhos da Educação Ambiental é 

cada vez mais necessária. Considerada prática que deve levar à reflexão e ação, não apenas ensino da 

Ecologia, a Educação Ambiental deve ser interdisciplinar e buscar conhecer quais são as concepções das 

pessoas acerca do meio para, a partir daí, desenvolver suas estratégias. Objetivou-se iniciar uma reflexão 

acerca das possibilidades da Psicologia como facilitadora desse processo, a partir de investigação das 

opiniões de moradores da cidade de São Paulo. O estudo foi realizado com 22 sujeitos adultos e idosos, 

com idade média de 41,95 anos, na maioria escolarizados (72,73%) e do gênero feminino (59,09%). Estes 

responderam a um questionário contendo perguntas abertas, fechadas e uma escala, que buscaram 

investigar as percepções dos sujeitos acerca dos problemas ambientais e ações cotidianas diante deles. Os 

resultados mostraram preocupação dos indivíduos com os problemas do meio ambiente. Os 

comportamentos pró-ambientais mais citados foram os relacionados à água (32,76%) e lixo (24,14%). O 

problema considerado de maior gravidade na cidade foi a falta de educação das pessoas (média de 4,77). A 

maioria (90,91%) considera regular ou insuficiente a participação da população paulistana na preservação 

do meio, e 54,54% consideram que é desta a responsabilidade principal pelos problemas amibientais. Os 

dados obtidos reforçam a necessidade de práticas educativas que levem à reflexão sobre as ações 

humanas sobre o meio e sobre sua responsabilidade e possibilidade na preservação do ambiente. Dessa 

forma, conclui-se que a inserção do trabalho da Psicologia pode ajudar nesse processo, visando à 

participação dos sujeitos e do desenvolvimento de um novo olhar para o ambiente, auxiliando no 

rompimento do monólogo professor-aluno e buscando incluir a comunidade na prática da Educação 

Ambiental.  

AVALIAÇÃO DE CRIANÇAS COM DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM: SUPERVISÃO DE ESTÁGIO EM PSICOLOGIA 

ESCOLAR 

 Área temática: Formação do Psicólogo Escolar/Educacional 

VIVIANE PRADO BUIATTI MARÇAL  

No cotidiano da escola encontramos inúmeras crianças consideradas com dificuldades de aprendizagem e 

que são encaminhadas a algum serviço especializado para avaliação e atendimento. Nos encaminhamentos 

para o psicólogo encontramos como queixas: problemas para aprender, troca de letras, dificuldades de 

raciocínio, alfabetização, problemas de comportamento, apatia e indisciplina. Como supervisora de estágio 

em Psicologia Escolar proponho trabalhar com esta demanda seja na clínica da Universidade ou na escola. 

Sabemos que estes alunos, rotulados como portadores de dificuldades de aprendizagem carregam 

sentimento de incapacidade, auto estima rebaixada e causam um movimento na escola, no qual muitas 

vezes são abandonados pelos professores. No estágio apresentamos aos graduandos em psicologia uma 

proposta de avaliação qualitativa da queixa escolar que envolve a realidade dessas crianças, como a 

família, a escola e aspectos relativos à aprendizagem investigando as causas dessas dificuldades. Os 

instrumentos de avaliação correspondem a elementos que fazem parte do cotidiano da criança e 

inicialmente presenciamos os questionamentos dos estagiários porque acreditam que na avaliação 

psicológica é necessária a aplicação de testes de inteligência, por exemplo. Neste sentido, o desafio da 

supervisão é trabalhar com o grupo de discentes correntes críticas da psicologia escolar que vão mostrar a 

fundamentação teórica da avaliação que vem a contramão do rótulo e envolve uma investigação da 

historicidade de situações reais que propiciaram a instalação da “queixa”. É interessante observar que 

durante o processo, na medida em que os estagiários adentram o espaço escolar, observam, falam com a 

professora, conhecem a realidade familiar destas crianças e na aproximação com elas durante a avaliação, 

há possibilidade de discutir na supervisão sobre como todos elementos fazem parte da instalação desta 

queixa, podem compreender o papel do psicólogo escolar neste contexto e averiguar a importância de 

trabalhar em parceria com a escola 

PROJETO DE PSICOLOGIA ESCOLAR EM UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR 

 Área temática: Ensino Superior 

ALBA CRISTHIANE SANTANA – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS 

A educação superior brasileira tem se transformado, atendendo diferentes exigências: da LDB 9394/96; de 

democratização do acesso; e de melhor preparação para o mercado de trabalho. Observa-se o surgimento 
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de um novo perfil de aluno, oriundos de uma formação escolar deficiente e que se orienta por concepções 

aligeiradas de formação e por preocupações com o mercado de trabalho; bem como apresenta uma 

significativa diversificação de faixas etárias. Essa situação promove reconfigurações nos processos 

formativos, na atuação dos docentes e dos discentes e na relação professor-aluno. Acreditamos que 

Projetos de Psicologia escolar que assumam um posicionamento crítico, que focaliza todos os elementos 

envolvidos nos processos formativos, podem contribuir com esse cenário. Dessa forma, pretendemos 

apresentar um Projeto de Psicologia escolar realizado com um Grupo de Apoio Psicopedagógico de um 

Departamento de graduação, em uma IES em Goiânia. Norteamos-nos pela perspectiva histórico-cultural, 

que concebe a mútua constituição do sujeito e seus contextos, por meio de relações intersubjetivas. Nosso 

objetivo é contribuir com melhorias no processo formativo, a partir das demandas levantadas na avaliação 

institucional. Os procedimentos foram: análise da avaliação institucional, cujo tema destaque foi dificuldade 

nas relações interpessoais; discussões com os docentes; auxílio na organização de um evento com os 

discentes, favorecendo melhorias das relações; discussões com os discentes; orientação aos profissionais 

do grupo de apoio, visando estratégias que propiciem melhorias no processo formativo. As análises do 

Projeto apontam: a) disponibilidade de docentes e discentes em discutir as dificuldades encontradas em sala 

de aula, envolvendo a relação interpessoal; b) presença de concepções diferenciadas em relação ao 

processo ensino-aprendizagem. Observamos que o ensino superior é um espaço fértil para as contribuições 

de uma Psicologia escolar comprometida com processos formativos que favoreçam o desenvolvimento 

pessoal e profissional dos sujeitos. 

ESTILOS DE PENSAR E CRIAR: INFLUÊNCIA DE CURSOS UNIVERSITÁRIOS 

 Área temática: Ensino Superior 

ANA PAULA GARCIA NOVELLI; REGIANE FERREIRA NEPOMUCENO; ADRIANA APARECIDA FERREIRA  

– UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES   

Estilos de pensar e criar são maneiras preferenciais de agir e pensar frente a determinadas situações no 

âmbito educacional e profissional. Este estudo teve por objetivo verificar os estilos de pensar e criar 

preferenciais entre alunos universitários identificando se há mudança entre alunos ingressantes e 

concluintes de cursos universitários. Participaram do estudo 42 alunos do curso de Psicologia (22 

primeiranistas e 20 quintanistas) e 36 alunos do Curso de Educação Física (17 primeiranistas e 19 

quintanistas). Foi utilizado o teste Estilos de Pensar e Criar de Wechsler (2006) nos participantes que 

consentiram em participar do estudo, sendo que a aplicação foi realizada coletivamente. Observa-se que, 

independe de curso e ano, o estilo de maior frequencia foi o Cauteloso-Reflexivo que se caracteriza por 

pessoas impulsivas , que gostam de situações de risco, confiam em suas idéias, têm alto nível de 

sociabilidade. Entre os alunos de psicologia o segundo estilo mais frequente foi o Inconformista-

Transformador abaixo da média, caracterizado por pessoas com tendência ao conformismo, não gosta de 

correr riscos, tem dificuldade de liderar pessoas, não possui confiança em si mesmo. Chama a atenção o 

fato de que os alunos de Educação Física apresentaram o estilo Emocional-Intuitivo do que os de 

Psicologia, sendo que houve um desenvolvimento neste estilo ao longo do curso, ou seja, alunos 

quintanistas de Educação Física são mais emocionais do que os primeiranistas. Não foi encontrada 

correlação significantes entre primeiranistas e quintanistas do curso de Educação Física, mas entre os 

alunos de Psicologia houve, confirmando mudança entre os alunos de educação. Comparando-se os alunos 

de ambos os cursos houve correlação entre os resultados, o que leva a concluir semelhanças nos estilos de 

alunos de diferentes cursos. Sugere-se a realização de estudos com amostras maiores para se verificar a 

ocorrência dos estilos entre os universitários. 

O IMPACTO DA MORADIA ESTUDANTIL NA FORMAÇÃO DO(A) ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO(A) 

 Área temática: Ensino Superior 

EDLEUSA NERY GARRIDO  

Financiador: UNEB 

As políticas de educação voltadas para expandir o acesso ao ensino superior no Brasil nas últimas décadas 

têm ampliado o número de vagas, assim como têm aumentado o contingente de pessoas oriundas de 

segmentos sociais de menor poder aquisitivo nos cursos de graduação. Dentre algumas iniciativas que 

buscam garantir o acesso e a permanência dos estudantes nas instituições de ensino superior, é possível 

citar medidas de assistência estudantil, a exemplo das moradias estudantis. Entretanto, tais iniciativas por si 

só, não garantem, após o ingresso, a permanência desses estudantes naquelas instituições e, 
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conseqüentemente, a conclusão da formação. Adotando-se como foco de discussão um tipo de programa 

de assistência estudantil, as moradias estudantis, pretende-se explorar o universo cotidiano dos estudantes 

habitantes desses espaços, buscando levantar que implicações a experiência de residir em uma moradia 

estudantil tem na formação dos estudantes universitários. Considera-se que o ambiente acadêmico contribui 

expressivamente para a formação educacional. Após levantamento nos principais lócus de publicações 

científicas no Brasil, confirma-se a raridade de material sobre o assunto e a necessidade de entender alguns 

aspectos da vivência dessa parcela da população estudantil. O objetivo deste estudo é analisar o impacto da 

moradia estudantil universitária na formação do estudante. Busca-se ainda verificar como tem funcionado a 

moradia, que necessidades ela atende e que dificuldades são vivenciadas pelos atores envolvidos no 

processo. Trata-se de uma proposta de pesquisa qualitativa a ser desenvolvida junto aos estudantes 

moradores desses espaços em duas universidades públicas do Estado da Bahia. O levantamento dos dados 

ocorrerá a partir da combinação de duas técnicas: o grupo focal e a entrevista individual semi-estruturada. 

NOVOS PERSONAGENS ENTRAM NA CENA UNIVERSITÁRIA: INCLUSÃO MARGINAL E ESTRATÉGIAS DE 

RESISTÊNCIA DE ESTUDANTES POBRES DA REDE SUPERIOR PRIVADA 

 Área temática: Ensino Superior 

JAQUELINE KALMUS  

A exposição versa sobre uma pesquisa de doutorado, ainda em andamento, junto a estudantes 

pertencentes das classes subalternas que ingressaram no ensino superior privado. Procuramos conhecer, 

em companhia desses estudantes, quais os sentidos que atribuem para sua passagem por essa modalidade 

de ensino, que sonhos são construídos ou impedidos, quais as formas de submissão, resignação e 

resistência encontradas. Muitos dos estudantes que se encontram nessa situação são os primeiros da 

família e de seu grupo social a atingir essa modalidade de ensino e, como tal, são os portadores da 

esperança de uma vida melhor. A passagem pelo curso superior, no entanto, é permeada por diversas 

contradições. A voz dos estudantes expressa essa realidade como uma forma de inclusão parcial. Alguns 

estudantes carregam grande dose de sofrimento ao descobrir que o ensino básico não lhes proporciona as 

condições necessárias para frequentaros cursos de sua faculdade; outros questionam se o curso que 

freqüentam e o diploma a ser obtido – muitas vezes de valor simbólico questionável ¬– serão suficientes 

para sua inserção e permanência no mercado de trabalho. O espectro da interrupção dos estudos é 

constante: há o temor da perda da bolsa de estudos, da “incapacidade” em cumprir as exigências do curso, 

da dificuldade em conciliar trabalho, estudo e tarefas domésticas. Mesmo assim, em geral os estudantes têm 

grande apreço pela formação universitária e não raro desenvolvem práticas de solidariedade como 

estratégia de resistência, procurando fazer de seu percurso pelo ensino superior uma experiência 

significativa. 

OS PROCESSOS DE APRENDIZAGEM: EMPREGABILIDADE 

 Área temática: Ensino Superior 

MARCOS DE MARTINI; MARISA IRENE SIQUEIRA CASTANHO – CENTRO UNIVERSITÁRIO FIEO 

Este trabalho tem como objetivo apresentar dados parciais de uma pesquisa em andamento cuja estratégia 

metodológica é a da interação entre os participantes, através de conversações, pelas quais os mesmos se 

expressam possibilitando ao moderador/pesquisador a intermediação de processos de autoconhecimento 

para novas aprendizagens voltadas à empregabilidade. Este olhar de integração ajudará o participante a 

construir o seu processo de aprendizagem com foco no mercado de trabalho, identificando conhecimentos, 

habilidades, atitudes, valores e crenças que se tornaram importantes para a construção do profissional 

empregável na sua realidade. As várias contribuições que os participantes receberam a partir de suas 

vivências com seus familiares, nos contextos institucionais de ensino e vivências profissionais podem ter 

influência nas concepções e nos ideais de modelos de papéis profissionais, de cargos e funções que 

almejam ou atuam. A técnica dos grupos focais possibilita a criação de um espaço conversacional, por meio 

do qual alunos de um curso de Administração de Empresas de uma universidade em São Paulo podem 

expressar vivências, representações e ideais. Os resultados obtidos em dois grupos, sendo o primeiro de 

cinco alunos na faixa etária entre 18 e 22 anos com até dois anos de experiência profissional e o segundo 

grupo de cinco alunos entre 28 a 32 anos com mais de cinco anos de experiência profissional, mostram 

algumas diferenças significativas entre eles. No primeiro há uma idealização da construção da 

empregabilidade baseada no otimismo; no segundo, as representações são mais concretas e, com base em 

vivências de insucesso e sucesso profissional, prevalece a idéia da necessidade de esforço contínuo para a 



 
ISSN-1981-2566 

                                                                                                                                                                     58 
 

sobrevivência no e do emprego. A contribuição deste estudo possibilita aos participantes se perceberem 

como agentes das transformações necessárias para a construção do ser empregável.  

CIDADANIA PRA QUE TE QUERO? 

 Área temática: Educação e Direitos Humanos 

FERNANDA OLIVEIRA QUEIROZ DE PAULA  

 “...todo mundo tem direito à igualdade quando a diferença discrimina, e todo mundo tem direito à diferença 

quando a igualdade descaracteriza” (Santos, 1999, p.62). A educação por ser uma prática de intervenção na 

realidade social, deve ser construída nas e pelas relações sociais, e por isso precisa ser intencionalmente 

construída. Para isso, é necessário analisar as concepções atreladas à esta e a sua práxis, e os paradigmas 

que estas subjazem, para que não se submetam à naturalização de seus processos, e à reprodução dos 

mesmos. O discurso predominante a respeito da função da educação traz o slogan “formar cidadãos”, como 

se esse predicado explicasse por si, todo o processo de formulação do mesmo. “Cidadania” palavra-chave 

do discurso educacional traz consigo paradoxos, pois sua ideologia camufla formas de segregação social. 

Comumente pensada como garantia de igualdade de direitos a todos, aonde o cidadão tem o dever de 

obediência ao Estado, pois este deve proteção, acaba impedindo a expressão das desigualdades sociais 

reais, se assentando na igualdade formal, aonde nega a diferença e escamoteia as singularidades. Ao 

mesmo tempo, esse discurso em prol da cidadania, aparenta uma militância proletária em prol de conquistas 

dos direitos e deveres, quando paradoxalmente, só pode se realizar diante da tutela de outrem, no caso o 

Estado. Esta discussão, pode nos remeter à própria dialética das ciências humanas e sociais, que oscila na 

busca de autonomia e controle dos seus sujeitos. O objetivo do presente trabalho é discutir a respeito da 

concepção de cidadania como discurso norteador da educação. Este estudo trata-se de uma revisão 

bibliográfica, baseada em artigos científicos e livros nacionais. Última que a cidadania atua como um 

dispositivo de estratégia de controle, uniformizando as subjetividades, contrapondo-se ao exercício de 

elaborações críticas contra as resignações.  

DO LÚDICO AO SORRISO: A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR NA REABILITAÇÃO DE CRIANÇAS PORTADORAS DE 

FISSURA LÁBIO PALATAL. 

 Área temática: Educação e Direitos Humanos 

JOSELIA BARROSO QUEIROZ LIMA; VALERIA QUEIROZ FURTADO; JOSÉLIA BARROSO QUEIROZ 

LIMA; ANA CAROLINA DI GIORGI; BÁRBARA SALVIANO CAVALIN; BRUNA H. SEIXAS BATISTA; 

FRANCIELLE BALDUINO MASSARI; JOÃO JACOB BUCHALA; MARIANA FUZZY ; NAYARA JANAINA 

MACHADO; RENATA MACIEL FREITAS  – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA  

Financiador: PROEXT / MINISTÉRIO DA CULTURA 2008 

Este trabalho visa divulgar parte do projeto de extensão da universidade estadual de Londrina, que vem 

sendo realizado com o apoio do Minsitério da cultura (proext), em desenvolvimento no CEFIL- Centro de 

Reabilitacao de Portadores de Fissura Lábio Palatal, de Londrina, Paraná. O título a que se refere este 

projeto, expressa seus objetivos: Proporcionar ás criancas atendidas no CEFIL um ambiente mais agradável 

e interativo, conscientizar pais e profissionais da área de saúde sobre a importância do contexto lúdico no 

tratamento, recuperação e desenvolvimento global da criança e promover situações lúdicas que facilitem a 

inserção da criança no processo de tratamento. Nesta apresentação, iremos nos ater a primeira etapa do 

projeto que se refere à reestruturação do espaco físico da brinquedoteca.Para atender esta etapa, foi 

realizada a catalogação de todos os jogos e brinquedos que constavam no acervo, assim como, dos demais 

brinquedos adquiridos via financiamento. Quanto ao espaço físico, foi realizada a sua reestruturação, 

redisposição do mobiliário, aquisição de novos equipamentos com o intuito de otimizar o espaço. Pode-se 

constatar como resultado parcial do trabalho a melhoria do ambiente por torná-lo mais agradável e 

convidativo tanto para as crianças como para os pais e acompanhantes. Outra conquista importante, foi a 

ampliação do espaço destinado aos pais. O impacto da reestruturação da brinquedoteca aponta ainda para 

a perspectiva de mudança de paradigma cultural, no qual a criança e suas relações sociais tornam-se o foco 

do processo de atendimento a saúde. As brincadeiras e atividades com material adequado poderão auxiliar 

as crianças na sua reabilitação global, refletindo no tratamento interdisciplinar, como na diminuição da 

ansiedade, melhorando inclusive a aderência ao tratamento, bem como contribuirá no crescimento e 

qualidade da Instituição e no aprimoramento do conhecimento teórico e prático dos academicos. 

INCLUSÃO SOCIAL: A HISTÓRIA E A CULTURA NEGRA RESGATADA ATRAVÉS DE UM MATERIAL DIDÁTICO 

ALTERNATIVO. 
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 Área temática: Educação e Direitos Humanos 

JOSELIA BARROSO QUEIROZ LIMA; NAIARA FARIAS – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA 

  Financiador: SETI 

A necessidade dos professores da rede pública e particular da cidade de Londrina e região, participantes de 

seminários de extensão oferecidos pelo Núcleo de Estudos Afro Asiático (NEAA), da Universidade Estadual 

de Londrina, levou a produção do Material Didático Alternativo, embasado na proposta da lei 10639/03. 

Após, avaliar as sugestões dos professores e pesquisar a bibliografia sobre ações anti-discriminatórias na 

escola, o Material Didático Alternativo, apoiado pela Secretaria de Estado da Ciência Tecnologia e Ensino 

Superior (SETI) e no programa Universidade Sem Fronteiras, foi organizado em 06 módulos, cada um 

voltado para conteúdos trabalhados no ensino fundamental, seguindo a característica multidisciplinar. Cada 

módulo é composto por: 50 pranchas gráficas com desenhos em preto e branco; caderno pedagógico que 

disponibiliza sugestões de manejo; CDs com ilustração, vídeos e aprofundamento teórico do material gráfico 

através de textos acadêmicos e reportagens. Os temas que compõe o trabalho são: Heróis Negros; Festas 

Brasileiras; Trajes: da África ao Brasil; África homem e paisagem; Plantas temperos e encantamentos e 

Casas Africanas. A produção do material vem sendo feita por graduandos e professores de diferentes 

cursos: Artes Cênicas e Visuais, Geografia, Ciências Sociais, Farmácia, Arquitetura, Matemática, Química, 

Historia, Letras, Psicologia e Pedagogia, num processo que tem sido ele mesmo promotor de Inclusão 

Social, à medida que possibilita o diálogo e a desconstrução de olhares estereotipados e discriminatórios 

sobre os negros. O trabalho se fundamenta na crença no processo educacional como ato intencional e 

transformador. Sendo assim o Material Didático Alternativo propõe resgatar a historia dos negros e suas 

culturas – que no caso brasileiro, foram fortemente silenciadas nos 500 anos de colonização eurocêntrica, e 

ao mesmo tempo, tem por objetivo instrumentalizar educadores na temática étnico-racial, visando 

desmistificar esteriótipos e promover a transformação social sobre as representações e as atitudes dirigidas 

aos negros e seus descendentes. 

A VIOLÊNCIA NA E DA ESCOLA 

 Área temática: Educação e Direitos Humanos 

JULIANA DUARTE MANHAS FERREIRA DO VALES; BIANCA CRISTINA CORRÊA – UNIVERSIDADE DE 

SÃO PAULO   

Este trabalho apresenta a discussão sobre o tema da violência escolar, partindo do pressuposto de que tal 

violência seja praticada pelo próprio sistema de ensino com seus mecanismos, metodologias e regras 

institucionais peculiares. Dentre os trabalhos consultados sobre o tema, a maioria trata da questão da 

violência enfatizando certas práticas dos alunos contra o acervo, as dependências e os profissionais da 

escola. Nesse sentido, o presente trabalho teve como objetivo principal compreender a questão da violência 

na e da escola, em suas diferentes manifestações, sobrelevando aquelas praticadas pela própria escola em 

relação a seus alunos. Conforme nossas observações, ainda é comum o uso de castigos físicos e de 

agressões verbais no cotidiano escolar, mesmo após muitas conquistas legais, com destaque para o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA – Lei Federal nº 8.069 de 13/07/1990). Para o desenvolvimento 

do projeto procedeu-se uma pesquisa bibliográfica a respeito do conceito de violência escolar, tendo como 

objetos de análise tanto a literatura especializada sobre o tema e suas implicações na educação, quanto 

dados coletados durante a realização de estágio curricular como aluna do curso de Pedagogia de uma 

universidade pública localizada no interior do Estado de São Paulo. Concluiu-se haver sérias e variadas 

falhas em nossos sistemas de educação, sendo a violência praticada na escola uma das mais sérias. No 

interior da própria escola é possível encontrar muitos indícios do que pode ser melhorado em relação ao 

problema, especialmente nas relações que são tecidas dentro das salas de aula entre os educadores e seus 

alunos.  

O PSICÓLOGO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: DESVENDANDO CAMINHOS 

 Área temática: Educação e Direitos Humanos 

MARCIA CRISTINA LAURIA DE MORAES MONTEIRO  

Pensar na Educação de Jovens e Adultos é pensar em um processo democrático de saber, é possibilitar o 

diálogo e a construção coletiva de idéias e ações, é ainda, pensar a educação como direito fundamental, 

uma chave que permite o acesso aos direitos humanos básicos, possibilitando o cumprimento de 

agendas/metas globais, regionais e locais de desenvolvimento. Isso implica em reconhecer um paradigma, 

onde o ser humano é entendido como sujeito da educação, com saberes singulares e fundamentais, criador 
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de cultura, protagonista da história, capaz de produzir mudanças necessárias para a construção de uma 

sociedade justa. Diante desse enorme desafio a pesquisa sobre o trabalho do Psicólogo nesta modadlidade 

de ensino torna-se relevante, pois há pouca pesquisa. O Psicólogo tem condições de trazer um olhar para 

além das discrepâncias sociais, direcionando para questões como auto-estima, autonomia, valorização da 

cultura do outro, preconceito. O objetivo deste trabalho foi contribuir com a compreensão de como a atuação 

deste profissional traz mudanças para o curriculo na EJA. Para tal, foram realizadas entrevistas semi-

estruturadas com professores e alunos de escolas públicas de um município do Estado do Rio de Janeiro. 

Com a análise dos dados construiu-se eixos temáticos envolvendo proposta pedagógica, dificuldade de 

aprendizagem, relação afetividade/cognição e ações pedagógicas e acesso/permanência/educação 

continuada. Os resultados apontam para a necessidade deste profissional como elemento essencial na EJA 

para a melhor condução e compreeensão da aprendizagem do jovem e adulto, além de muito facilitar a 

gestão do trabalho docente, pois possibilita construções coletivas de saberes e do conhecimento 

emancipatório. 

(IN)DISCIPLINA ESCOLAR: O MOVIMENTO DE RESISTÊNCIA AO PODER DISCIPLINADOR 

 Área temática: Educação e Direitos Humanos 

ANTONIO IGO BARRETO PEREIRA  

Este artigo é fruto de um estudo sobre o tema (in)disciplina escolar e foi desenvolvido com a intenção de 

aprofundar a fundamentação teórica da minha dissertação de mestrado, na área de Educação, linha de 

pesquisa Educação e Psicologia. O assunto (in)disciplina escolar suscita grande polêmica e angústia entre 

os que estão envolvidos com ele direta e/ou indiretamente. A maioria dos estudos sobre esse objeto acaba 

tratando-o como um problema que precisa ser resolvido para a garantia do sucesso educacional, atendendo 

ao grito oriundo das escolas em busca de uma fórmula “mágica” para aniquilar esse mal-estar. Aqui a 

(in)disciplina é apresentada sob um outro ponto de vista, que a considera como o movimento de resistência 

ao poder disciplinador, implantado nas instituições educacionais com o pretexto de normatizar os 

comportamentos e evitar as possíveis transgressões abaladoras da ordem desejada. O objetivo principal 

deste estudo teórico é tentar deslocar o olhar do aspecto negativo da (in)disciplina, que procura sempre 

negá-la por meio da coação e da punição, para um outro prisma na tentativa de entendê-la sob o seu ponto 

de vista positivo/salutar. Como aporte teórico de análise, foram utilizadas as idéias de Foucault e Maffesoli 

que tratam o conflito como parte do processo de desenvolvimento e evolução social. Os autores defendem 

que para uma existência saudável do organismo social é necessário o estabelecimento de equilibração das 

forças entre os vários membros do grupo. Esta equilibração, na maioria das vezes, não ocorrerá de maneira 

harmoniosa, mas a partir de constantes lutas travadas entre as diversas forças e poderes antagônicos que 

expressam os diferentes interesses e desejos humanos.  

FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS, POLÍTICOS E PSICOLÓGICOS DA INCLUSÃO ESCOLAR 

 Área temática: Educação e Direitos Humanos 

CARLOS CÉSAR BARROS  

Este trabalho busca investigar as bases psicológicas da inclusão escolar. Baseia-se em estudo teórico e 

empírico da subjetividade de professores de alunos com necessidades educacionais especiais. Passa do 

estudo de documentos para a fundamentação axiológica da educação inclusiva. Reflete sobre as 

contradições de sustentar o discurso educacional em valores humanitários universais enquanto a 

contemporaneidade se desumaniza e considera tais valores ultrapassados ou ilusórios. Tomando como 

referencial a teoria crítica da sociedade, a pesquisa busca encontrar nas contradições fatores que estimulam 

e transformam: os próprios valores, que não são ilusórios já que derivados das condições materiais da 

existência, mas são passíveis de serem ultrapassados no tempo se negados e esquecidos. Ainda que 

decadentes devido à massificação na sociedade administrada eliminadora de diferenças, as forças sociais 

libertadoras e transformadoras fazem um retiro na esfera individual. Se o reconhecimento dos valores se dá 

nas esferas social, jurídica e afetiva, frente à crise das duas primeiras esferas, cabe perguntar como ele 

subsiste na terceira, na subjetividade individual. Impõe-se, portanto, o objetivo de identificar atitudes e 

valores relacionados à inclusão escolar e aos alunos com necessidades educacionais especiais nos 

professores, que lidam diretamente e por maior tempo com os alunos. Foi utilizada a técnica de entrevista de 

discurso livre com sete professoras. Os valores igualitários são mantidos, porém deslocados da vida escolar. 

As fantasias em relação a uma educação outra subsistem. O convívio com pessoas com deficiência 

transformou atitudes e gerou um potencial de receptividade e acolhimento. As oportunidades de reflexão 
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sobre a prática e de participação em cursos de formação apresentam-se como redutoras de ansiedade e 

transformadoras de concepções. A presença das contradições da história da educação para todos, 

materializadas nos afetos e nas representações das professoras, mantém viva, por meio da proposta de 

inclusão escolar, um projeto emancipatório de educação. 

MENINOS EM LIBERDADE ASSISTIDA REPRESENTAM A ESCOLA 

 Área temática: Educação e Direitos Humanos 

CLAUDIA STELLA; ALLAN RODRIGUES DE SOUSA; ANNA CAROLINA PEROTTI MAIA CAGNONI; 

CAROLINE JOY MORAES; FERNANDA BERALDO DE ORNELLAS BORGES; FERNANDA CARITO; 

FERNANDO MIRIZOLA PERRONI DE PRESBITERIS; GIOVANNA MAGLIOCCA FRIEDENREICH; GISLENE 

VIEIRA BELCHIOR; JÉSSICA SUEMI FERREIRA NOMURA – UNIVERSIDADE PRESBITERIANA 

MACKENZIE 

Este estudo teve por objetivo investigar como os adolescentes que cumprem a medida sócio-educativa de 

Liberdade Assistida (L.A.) representam o ambiente escolar e as relações estabelecidas em seu interior. A 

L.A. é uma prevenção especial do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) que consiste na eliminação 

ou redução das possibilidades de reincidência – é uma alternativa ao regime fechado – permitindo que o 

jovem infrator a cumpra sem afastar-se do seu meio social. Segundo Gallo e Cavalcante (2008), a 

reincidência dos adolescentes ao crime está fortemente relacionada à ausência na escola, já que o estudo e 

as medidas sócio-educativas diminuem os comportamentos de risco, sendo necessário um maior 

investimento na educação, pois a má orientação dos professores e da instituição escolar pode acarretar uma 

possível reincidência dos jovens. Participaram deste estudo cinco adolescentes em L.A. Como estratégia de 

aproximação adotou-se desenhos gráficos e para investigação, uma entrevista semi dirigida de caráter 

qualitativo, do tipo exploratório, respeitando os procedimentos das pesquisas com humanos. Verificou-se 

que dos cinco colaboradores, três não estavam estudando e não demonstraram pretensão em voltar. Para 

os adolescentes a escola ideal é distinta da real. Chamou a atenção os relatos referentes à escola ideal, 

desejando menos atividades acadêmicas e mais atividades sociais. Os jovens colaboradores têm uma visão 

distorcida do que é a escola, priorizam aspectos ligados ao entretenimento e a descontração, esta 

deturpação da escola também está associada aos elementos aversivos, onde ela é representada como “lixo” 

e “prisão”. A função central de educar e emancipar está distante da compreensão desses alunos. Na maioria 

dos casos estudados não houve oportunidade de escolarização básica, e a ausência de reflexão crítica pode 

não ter permitido a ampliação da consciência destes adolescentes, assim não enxergam possibilidades 

divergentes ao crime. 

ENTRE LES MURS: A (IN)COMUNICAÇÃO NA ESCOLA 

 Área temática: Educação e Direitos Humanos 

INÊS HENNIGEN  

O filme Entre les murs (no Brasil, Entre os muros da escola) suscitou muitas discussões: as ações do 

professor François foram saudadas e também criticadas a luz de variadas perspectivas; a (des)motivação 

docente e o (des)interesse discente revisitados; o choque de culturas tematizado. Contudo, a questão da 

comunicação no contexto escolar não mereceu maiores comentários (visto o que circulou na internet). Por 

acreditar que o filme presta-se de forma impar para abordar tal tema, neste trabalho realizo sua análise com 

o objetivo de problematizar a forma como temos concebido e lidado com a comunicação nas escolas. O 

ponto de partida da análise é uma cena que considero paradigmática: o “diálogo” entre a mãe de 

Souleymane, malinesa que não fala francês, e os integrantes do Conselho Disciplinar, responsáveis por 

deliberar sobre a permanência ou expulsão de seu filho da escola. Um encontro, mediado pela tradução de 

Souleymane, no qual o que acontece é incomunicação, que ocorre não só porque ali se falam idiomas 

distintos. Outras cenas são analisadas e relacionadas a experiências reais trazidas por estagiárias de 

psicologia escolar que supervisiono. Viso dar visibilidade àquilo que, por vezes, sequer caracterizamos como 

impasses no âmbito da comunicação. Isso porque, em geral, entendemos comunicação como remetida às 

oportunidades ou aos meios necessários para que ocorra a expressão de idéias, sentimentos ou desejos. 

Esquecemos que a expressão é só o primeiro tempo da comunicação: é preciso que advenha a 

compreensão, o feedback. Talvez capturados pela atual profusão dos meios, perdemos de vista que 

comunicação é intercomunicação, o que implica a consideração do outro, da forma singular de compreensão 

dos receptores, a rigor, todos nós. Concepção fundamental para ampliar a discussão a fim de abordar a 
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comunicação como um direito humano que vem sendo negligenciado de forma importante, inclusive nos 

contextos educacionais. 

VIOLÊNCIAS E ESCOLA: DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS 

 Área temática: Educação e Direitos Humanos 

IRME SALETE BONAMIGO  

Esta pesquisa, com base no banco de dados do Instituto de Estudos Latino Americanos (IELA), analisa 19 

reportagens sobre violências ocorridas no espaço da escola, veiculadas no mês de abril de 2009, em 

diferentes jornais do Brasil. A análise das notícias possibilita apresentar e discutir brevemente algumas 

situações que compõem o cotidiano escolar brasileiro, a partir das seguintes categorias: agressão física 

entre alunos, agressão de aluno contra professor, agressão de alunos contra o patrimônio escolar, agressão 

sofrida pelo aluno, invasão da escola, violências ocorridas no entorno escolar e prevenção de violências. 

Estas situações não podem ser generalizadas e estão vinculadas aos contextos que as produzem, mas 

contribuem para a reflexão sobre questões que atravessam o cotidiano escolar, como o desafio de construir 

relações de respeito e cooperação entre os seus membros e de criar dispositivos de socialização e 

educação que contemplem formas pacíficas de lidar com o conflito e de estabelecer relações entre crianças 

e adolescentes. Outro aspecto importante é que a escola encontra-se vulnerável às violências que 

acontecem no seu entorno, deste modo mais do que proteger-se com equipamentos de segurança, torna-se 

necessário o diálogo e o estabelecimento de parcerias com a comunidade e órgãos públicos de saúde, 

segurança e promoção do bem-estar social, para diagnosticar problemas e buscar soluções coletivas. 

Considera-se que a pesquisa, ao abordar diferentes situações e diversas modalidades de violências na 

escola, contribui para dar visibilidade à multiplicidade e à complexidade que comporta a discussão deste 

tema na contemporaneidade. 

PERCEPÇÃO DE ALUNOS QUANTO AO CLIMA PARA CRIATIVIDADE EM SALA DE AULA 

 Área temática: Ensino Fundamental 

FERNANDA DO CARMO GONÇALVES; ANA CLARA OLIVEIRA LIBÓRIO – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

DO DISTRITO FEDERAL; DENISE DE SOUZA FLEITH  – UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA; MARISA MARIA 

BRITO DA JUSTA NEVES – UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA     

O contexto escolar é considerado um espaço privilegiado para a promoção do potencial criativo. No entanto, 

o sistema educacional tem sido criticado por sua fragilidade no desenvolvimento da criatividade, que não só 

é desconsiderado como também atrofiado pelas práticas inibidoras. Neste sentido, faz-se importante avaliar 

em que extensão a criatividade tem sido estimulada ou inibida neste contexto. A partir da identificação 

desses fatores estimuladores e inibidores, estratégias de intervenção poderão ser planejadas para promover 

condições favoráveis ao desenvolvimento e expressão criativa em sala de aula. Por meio de uma escala, 93 

alunos de uma escola pública em Minas Gerais e 94 alunos de uma escola pública do Distrito Federal do 6º 

ano do Ensino Fundamental avaliaram a percepção do clima para criatividade em sala de aula considerando 

as disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. A escala avaliou cinco fatores: suporte da profesora à 

expressão de ideias do aluno; autopercepção do aluno com relação à criatividade; interesse do aluno pela 

aprendizagem; autonomia do aluno; e estímulo da professora à produção de ideias do aluno. Foram 

realizadas duas análises: uma sobre a percepção de diferentes turmas sobre um mesmo professor e outra 

acerca da percepção de diferentes turmas sobre uma mesma disciplina lecionada por professores distintos. 

Os resultados indicaram diferenças de percepção entre turmas em relação a um mesmo professor. Também 

foram observadas diferenças entre turmas quanto à percepção dos clima de sala de aula para criatividade 

nas disciplinas de Língua Portuguesa e de Matemática lecionadas por diferentes professores. Os resultados 

sugerem que a atuação do professor difere entre as turmas e que diferentes professores de uma mesma 

disciplina adotam estratégias de ensino distintas no que diz respeito ao estímulo à criatividade. 

A ESCOLA AJUDA A FICAR PENSANDO MAIS: ATRIBUIÇÃO DE SENTIDO PESSOAL À ATIVIDADE DE ESTUDO 

 Área temática: Ensino Fundamental 

FLÁVIA DA SILVA FERREIRA ASBAHR; VITOR QUARESMA NUNES; CLARA PORTAL; DÉBORA 

CARDOSO – UNIVERSIDADE IBIRAPUERA 

O objetivo deste trabalho é investigar o processo de atribuição de sentido pessoal à atividade de estudo de 

alunos do oitavo ano do ensino fundamental. Como embasamento teórico, utilizamos os conceitos 

elaborados por Leontiev sobre a atividade e a consciência humana. Em termos metodológicos, realizamos, 

durante dois meses, uma pesquisa de campo com inspiração etnográfica em uma turma de oitava série do 



 
ISSN-1981-2566 

                                                                                                                                                                     63 
 

ensino fundamental em uma escola municipal de São Paulo. Realizamos, também, entrevistas com 

estudantes da turma, focalizando nossa investigação nas ações e discursos dos alunos na escola. No 

decorrer de nossas investigações em campo nos deparamos com um sistema escolar que negligencia os 

estudantes e que faz da escola um lugar em que não se produzem atividades de estudo. Para o tratamento 

dos dados definimos categorias de análise, em que buscamos refletir sobre as várias relações que os 

estudantes desenvolvem com e na escola: a relação com o ensino ministrado; a relação com os conteúdos 

escolares; a relação com as medidas de disciplinamento; a relação que travam com seus amigos e por fim a 

relação da escola com os sonhos e objetivos de vida dos estudantes. Esta análise nos permitiu indicar 

indícios do sentido pessoal atribuído à atividade de estudo: em uma escola esvaziada de conhecimentos e 

saberes científicos, a interação que os estudantes desenvolvem com seus amigos é o que os motiva a ir à 

escola e a realizar as tarefas de estudo. Além disso, foi possível perceber que apropriação dos conteúdos 

escolares também faz com que os estudantes se dirijam à escola, ou seja, eles querem aprender. Mas as 

resistências em realizar tarefas sem sentido, esvaziadas de intenções pedagógicas, nos fizeram 

compreender que os estudantes querem aprender, mas não os conteúdos difundidos na escola e nem da 

forma como estes estão sendo organizados e transmitidos. 

DESAFIOS METODOLÓGICOS NA PESQUISA SOBRE O SENTIDO PESSOAL E A ATIVIDADE DE ESTUDO 

 Área temática: Ensino Fundamental 

FLÁVIA DA SILVA FERREIRA ASBAHR  

  Financiador: USP / FAPESP 

O objetivo dessa pesquisa é investigar o processo de atribuição de sentido pessoal à atividade de estudo de 

estudantes do ensino básico público, especificamente alunos de 4ª ano do primeiro ciclo de ensino 

fundamental. O embasamento teórico desse trabalho é a psicologia histórico-cultural (Vigotski, Leontiev, 

Luria, Davidov e outros), mais especificamente a contribuição dos autores que se dedicaram ao estudo da 

atividade humana. Nessa perspectiva teórica compreende-se o desenvolvimento humano organizado a partir 

das de uma periodização de atividades principais realizadas em cada período da vida. Nosso foco de 

pesquisa é a atividade de estudo, atividade principal das crianças em idade escolar, pois produz 

desenvolvimento psicológico na medida em que promove a apropriação das formas desenvolvidas da 

consciência social. Nossa pesquisa de campo foi realizada em uma classe de 4ª ano do ensino fundamental 

de uma escola pública municipal da cidade de São Paulo. O 4ª ano foi escolhido porque os estudantes estão 

no final de um ciclo, o que possibilitaria uma análise mais ampla dessa fase de sua escolarização. Em 

termos metodológicos a pesquisa de campo dividiu-se em três momentos: 1º) etnográfico, no qual realizou-

se a observação participante do cotidiano de duas salas de 4º ano e a escolha de uma das salas. 2º) 

interventivo, no qual foram criadas situações de ajuda às crianças em processo de aprendizagem, com o 

objetivo de acompanhar e compreender o processo de aprendizagem em curso; 3º) Grupos focais: 

realização de encontros com grupos de alunos da classe em foco, a fim de ampliar a compreensão sobre os 

motivos de sua atividade de estudo. Nesse terceiro momento a professora da turma também foi 

entrevistada. Como resultados nessa etapa de investigação apresentaremos os procedimentos de pesquisa 

utilizados, os desafios metodológicos encontrados, bem como as primeiras sistematizações dos dados 

levantados. 

DIDÁTICA ETNOAMBIENTAL, A POSSIBILIDADE DE CONSTRUIR APRENDIZAGENS SUSTENTÁVEIS A PARTIR DOS 

SABERES DAS POPULAÇÕES TRADICIONAIS DA AMAZÔNIA. 

 Área temática: Ensino Fundamental 

JOSÉLIA NEVES; JOSÉLIA GOMES NEVES – FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA   

O ser humano para assegurar a sua sobrevivência, precisa transferir matéria e energia do meio ambiente 

para a vida diária. A forma acelerada como realiza esta transferência tem provocado questionamentos, dado 

a possível escassez dos recursos naturais, sintetizado na chamada Crise Ambiental. Daí a necessidade de 

se aprofundar conhecimentos sobre a Sustentabilidade no âmbito também da Educação, conforme 

recomendam os documentos produzidos pelos grandes eventos, como a Eco 92, por exemplo. A educação 

assume papéis paradoxais: ajustar o indivíduo à sociedade e ao mesmo tempo instrumentá-lo para criticar 

essa mesma sociedade. Nesta perspectiva, no âmbito da Educação Ambiental, propomos a Didática 

Etnoambiental como a possibilidade de construir aprendizagens sustentáveis a partir dos saberes das 

Populações Tradicionais da Amazônia: indígenas, extrativistas, quilombolas e ribeirinhos. Eixos centrais da 

Didática Etnoambiental: aprender e ensinar como interfaces de um mesmo processo; interlocução com as 
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Populações Tradicionais mediante a prática do diálogo de saberes com vistas a construção de 

aprendizagens sustentáveis; difusão dos conhecimentos construídos com as Populações Tradicionais com 

vistas a preservação de suas culturas. O quadro teórico que orienta a Didática Etnoambiental compreende 

que há possibilidades e limites do processo formativo (FREIRE, 1997); a concepção de aprendizagem é 

construtivista: o sujeito age e pensa sobre o que é o objeto de seu conhecimento (PIAGET, 1998), o Meio 

Ambiente (próximo e distante); a metodologia acontece por meio da problematização (FREIRE, 1970); a 

ação educadora busca valorizar a relação reflexão e práticas sustentáveis; enfatiza os conteúdos atitudinais 

(ZABALA, 1998) no currículo. A proposição da Didática Etnoambiental é discutir uma outra forma de pensar 

e viabilizar a Educação Ambiental para efetivamente se alcançar aprendizagens sustentáveis. 

ANÁLISE DE RELATOS DE VIOLÊNCIA SOFRIDA POR PROFESSORES NAS VIVÊNCIAS COM ALUNOS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL II 

 Área temática: Ensino Fundamental 

PATRICIA FERREIRA DE ANDRADE; CARLA CARDOSO AGUIAR; CARLA DE LOURDES PINEZ; 

CAROLINA MOYA GOMES; CHRISTIANE ADLA SIUFI BITAR; LAIS CAMPOS FLAIRE ARCIERI; LAIS 

PRADO DOS SANTOS; LUIS FERNANDO ROSA MACEDO; MIRELLA MARTINS DE CASTRO MARIANI; 

RINALDO MOLINA  – UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

Esta apresentação tem como base uma investigação que procura compreender como os professores do 

ensino fundamental II entendem a violência escolar e suas formas de expressão. Nessa oportunidade será 

apresentado o levantamento do referencial teórico sobre o tema em questão, relacionando-o ao contexto 

cultural e histórico da educação e o lugar da psicologia nesse processo. Para tal discutiremos o atual cenário 

da educação e a situação das escolas, principalmente após a LDB 9394/96; a organização e função do 

ensino fundamental II no processo escolar; conceitos de violência no contexto escolar e suas implicações 

concretas; a violência sobre o professor e seu trabalho e; o papel e as contribuições da psicologia frente a 

essa situação. 

DESVENDANDO O IMAGINÁRIO INFANTIL: A IMPORTÂNCIA DO FAZ-DE-CONTA E DA MEDIAÇÃO NA FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES 

 Área temática: Formação do Educador 

ALINE PATRICIA OLIVEIRA; HELENA DE ORNELLAS SIVIERI PEREIRA – UNIVERSIDADE DE UBERABA; 

EULÁLIA HENRIQUES MAIMONE – UNIVERSIDADE DE UBERABA   

  Financiador: CNPQ 

A presente pesquisa teve por objetivo conhecer e compreender as temáticas oriundas de brincadeiras de 

faz-de-conta e de outras atividades lúdicas, de crianças de uma instituição infantil e o estilo mediacional dos 

professores e profissionais de educação infantil, em situação de atividade lúdica. Foi realizada em uma 

creche comunitária de uma cidade do interior de Minas Gerais, com a participação de duas professoras de 

uma mesma turma de crianças de 05 a 06 anos. Foram realizadas oficinas com as crianças, em brincadeiras 

de faz-de-conta e observações da professora em sala de aula. Essas observações e as oficinas foram 

vídeo-gravadas. As vídeo-gravações foram transcritas e analisadas com base na Escala de Empenho de 

Adulto, descrita por Bertram e Leavers. Essa escala analisa as características pessoais e profissionais que 

definem a capacidade de interação da educadora no processo de ensino e aprendizagem (sentir, motivar, 

autonomizar a criança), como um fator crítico na qualidade da aprendizagem da criança. O registro das 

oficinas foi alvo de uma análise de conteúdo e apontou a internalização de valores culturais, relativos à 

família e ao gênero. Pode-se observar que a professora apresentou mais comportamentos descritos na 

referida escala como pertencentes à categoria estimulação, como também, esta categoria apresentou os 

níveis mais altos de empenho. Por outro lado, as categorias sensibilidade e autonomia aparecem em níveis 

mais baixos, confirmando que a professora tem um perfil mediacional mais voltado para estimulação da 

aprendizagem. A pesquisa baseou-se no enfoque da psicologia histórico-cultural e sobre como essas 

questões influenciam no desenvolvimento infantil, buscando ressaltar a importância da formação continuada 

de professores 

ESSA CONTA NÃO DÁ CERTO! REFLEXÕES ENTRE O ENSINAR E O APRENDER MATEMÁTICA 

 Área temática: Formação do Educador 

CELIA RATUSNIAK  

Várias idéias sobre a aprendizagem e o ensino de Matemática de alunos de séries iniciais são construídas 

no cotidiano escolar. Considerando que as concepções que permeiam o imaginário escolar são construídas 
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através e a partir das relações que se estabelecem, compreender estas relações se faz necessário para 

identificar a origem e a motivação de tais construções. Para tanto, analisa-se o que está por trás de algumas 

justificativas usadas pelos professores para explicar as dificuldades de aprendizagem apresentadas pelos 

alunos das séries iniciais de Ensino Fundamental, como “os alunos não tem raciocínio lógico-matemático”, 

ou “matemática é difícil mesmo”. Ao final, apresentam-se formas de superação a partir da análise dos 

saberes necessários às boas práticas de ensino da Matemática.  

SER BOM PROFESSOR: A CONSTITUIÇÃO DA SUBJETIVIDADE A PARTIR DO DISCURSO DO DOM E DA VOCAÇÃO 

 Área temática: Formação do Educador 

CELIA RATUSNIAK  

O que é necessário para ser um “bom” professor? O que é ser um “bom” professor? Com o discurso das 

competências e habilidades invadindo o ideário pedagógico, a concepção de que é necessário ter “dom” 

para ser um “bom professor” ainda persiste. Frente a este discurso de missão/vocação/dom, encontra-se 

uma grande contradição, pois para se ter estes atributos, é necessária uma permissão interna/divina, 

independente do conhecimento construído acerca dos processos de ensino e de aprendizagem. 

Considerando que o objeto de trabalho da profissão professor se refere aos saberes historicamente 

construídos, porque o “conhecimento sobre esse conhecimento” não é mencionado como competência 

necessária para se ensinar? Esse artigo se propõe a localizar em que momento histórico/social/econômico 

essa premissa se constitui, a resgatar a origem do conceito de dom/vocação no discurso pedagógico e 

busca tentar entender porque esse discurso ainda faz parte das falas dos professores.  

QUAL O PREPARO DO PROFESSOR: FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO CONTINUADO EM EDUCAÇÃO INFANTIL 

 Área temática: Formação do Educador 

DANIELA CRISTINA CIFALI; VIVIEN ROSE BOCK – CENTRO DE APERFEIÇOAMENTO EM PSICOLOGIA 

ESCOLAR   

Um dos grandes desafios do Brasil nas últimas décadas tem sido melhorar a qualidade da Educação Infantil. 

Nese contexto, cresce a importancia da qualificação dos profissionais que atuam em Creches e Pré-Escolas. 

Juntamente com a remuneração adequada e a melhoria das condições do trabalho docente, a formação de 

professores deve ser vista como elemento chave para a efetiva profissionalização do magistério e o 

estabelecimento de algumas das condições fundamentais para a promoção da qualidade nas instituições de 

Educação Infantil (Cerisara, 2002). Já o referencial pedagógico curricular para a formação de professores de 

Educação Infantil e séries iniciais do ensino fundamental do Mec, em sua versão preliminar, diz que a 

formação desse professor deve estar relacionada ao saber, ao saber fazer e ao saber explicar o fazer. 

Frente a isto, este trabalho analisa, a partir de um estudo quantitativo, o investimento do professor de 

Educação Infantil de escolas particulares, em sua formação e aperfeiçoamento continuado. 

O ASSESSOR DE FORMAÇÃO PERMANENTE DE PROFESSORES E SUAS CONTRIBUIÇÕES EM UMA ESCOLA DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

 Área temática: Formação do Educador 

FRANCINE DE PAULO MARTINS; ROBERTA ROTTA MESSIAS ANDRADE; MARLI ELISA DALMAZO 

AFONSO ANDRÉ – PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO  

O presente estudo objetiva analisar as contribuições de um assessor de formação permanente na formação 

continuada de professores de uma escola municipal de Educação Infantil. O assessor de formação 

permanente, segundo Imbernón (2004), possibilita uma intervenção na formação de professores, a partir de 

demandas e de necessidades apresentadas pela escola e sua equipe a fim de auxiliar a resolução de 

problemas que lhes são próprios. Os dados foram coletados durante a semana de planejamento de 2009, 

por meio de observação, entrevista e análise de documentos utilizados nas reuniões. Nessa escola, o papel 

de assessor é realizado pela própria diretora, que, a partir das demandas da equipe, definiu algumas ações 

de formação continuada de professores: envolvimento de toda equipe escolar no dia a dia; utilização de um 

novo referencial teórico (inteligências múltiplas) para embasar a atividade docente; discussão das Diretrizes 

Curriculares Municipais para a Educação da Infância; e reflexão a respeito da prática docente. As ações 

desenvolvidas por essa diretora-assessora mostram que ela parte das necessidades e dificuldades da 

equipe para propor soluções e mudanças. As reflexões realizadas no grupo tiveram impactos diretos na 

organização do trabalho das professoras, as quais não hesitaram em adequar suas práticas de vinte anos 

naquela escola às novas idéias trazidas pela assessora. 

O TRABALHO DAS MERENDEIRAS NO CONTEXTO ESCOLAR: CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA SÓCIO-HISTÓRICA 
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 Área temática: Formação do Educador 

ANA LETÍCIA SAN JUAN; MARISA EUGÊNIA MELILO MEIRA – UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA; 

ANA BEATRIZ GAEDE NOGUEIRA; JURANDYR DE OLIVEIRA; MAIRA MEDEIROS BRUM  

Esse trabalho consistiu em um curso ministrado às merendeiras da rede municipal de ensino da cidade de 

Bauru-SP e teve por objetivo principal resgatar a dimensão educativa do trabalho das mesmas na escola. 

Entendemos que o trabalho das merendeiras é tão importante para a educação dos alunos quanto o 

trabalho das professoras em sala de aula, uma vez que elas oferecem modelos de conduta e transmitem 

valores que podem ser concernentes com a proposta de uma escola enquanto espaço humanizador de 

transmissão de conhecimentos. O curso constituiu-se de 4 encontros semanais de 2 horas cada e teve 

duração total de 1 mês. Os encontros foram norteados por temas, os quais consistiram em: grupalização, 

construção de identidade e invisibilidade social, função da escola e das merendeiras nos processos de 

humanização e propostas de intervenção. Priorizaram-se o uso de técnicas lúdicas, como confecção de 

cartazes, exercícios de dinâmica de grupo e exibição de filmes, que pudessem desencadear as discussões 

referentes aos temas propostos pelos coordenadores. Apesar de o curso ter compreendido apenas quatro 

encontros, as discussões estabelecidas ao longo deles foram muito interessantes e proveitosas, podendo-se 

dizer que o objetivo principal de resgatar a dimensão educativa do trabalho das merendeiras foi alcançado. 

Um dos aspectos mais relevantes do curso ministrado refere-se ao fato de ter sido o primeiro curso que as 

merendeiras participaram cujo enfoque foi educativo. O momento ápice das discussões foi em relação às 

reflexões sobre a categoria trabalho em que as merendeiras relataram que seu trabalho é mecânico como o 

dos operários e que não sobra tempo para pensarem. As avaliações dos encontros feitas pelas 

participantes, assim com a avaliação das coordenadoras, foram positivas, principalmente pelo fato de o 

curso ter sido um importante espaço de troca de experiências, aprendizado e ressignificação da profissão 

das merendeiras. 

CONCEPÇÕES DE EDUCADORAS INFANTIS SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA PARA O COTIDIANO 

PEDAGÓGICO 

 Área temática: Formação do Educador 

CIRLEI EVANGELISTA SILVA SOUZA; FERNANDA BERNARDES DE ASSIS  – UNIVERSIDADE 

PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS/ CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATO DE MINAS   

Esta pesquisa foi realizada com vinte e oito educadoras infantis participantes de um curso de formação 

continuada de professores, ocorrido em Uberlândia/MG. Teve como objetivo identificar suas concepções 

sobre o que é ser professor e as contribuições da psicologia para o cotidiano pedagógico. Como instrumento 

foi utilizado um questionário respondido individualmente após o término do curso, que teve duração de 68 

horas e versou sobre a profissão docente, o cotidiano pedagógico e a dinâmica do desenvolvimento infanto-

juvenil. As respostas das professoras foram subdivididas em três categorias relacionadas: ao aluno, a 

pessoa do professor e ao processo ensino-aprendizagem. Com relação à primeira questão, vinte e uma 

professoras se referiram ao processo ensino-aprendizagem, afirmando que ser professor é ser mediador de 

conhecimentos, orientador, ensinar e aprender, trabalhar com o aluno a percepção e leitura de mundo e ser 

condutor da aprendizagem. Quatro professoras relacionaram o ser professor a características internas tais 

como gostar do que faz, ter responsabilidade e dedicação, ser amigo e possuir capacidade de doação. Três 

participantes apontaram a colaboração do professor para a formação do aluno, descrevendo a função do 

mesmo como aquele que irá formar cidadãos e o caráter da criança. Na segunda questão, vinte e seis 

professoras ressaltaram as contribuições da psicologia para a compreensão do desenvolvimento do aluno 

nos aspectos cognitivo, emocional e personalidade. Percebe-se a partir dos dados, que apesar das 

professoras enfatizarem o processo ensino-aprendizagem como fator primordial em sua atuação, elas não 

ressaltaram a importância da Psicologia para a compreensão deste. Enfocaram, apenas, o conhecimento 

das características de desenvolvimento do aluno, o que revela que estas professoras não se percebem 

como co-responsáveis pela aprendizagem deste, não contribuindo, portanto, para a melhoria da qualidade 

do processo pedagógico que desenvolvem em sua prática cotidiana. 

RELAÇÕES DA PSICOLOGIA COM A EDUCAÇÃO: ANÁLISE DE UM DOSSIÊ SOBRE SABERES DOCENTES 

 Área temática: Formação do Educador 

ELSA MARIA MENDES PESSOA PULLIN – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA   

  Financiador: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA 
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O distanciamento entre o produzido campos específicos disciplinares e o que de fato alcança os que 

trabalham no campo profissional tem sido, frequentemente, assinalado. Não é diferente, quando se enfoca o 

produzido pela psicologia, nomeadamente pela psicologia da educação e o acolhido por especialistas do 

campo da educação. Resultados de pesquisas evidenciam as dificuldades enfrentadas quer por 

profissionais do ensino quer pelos dos círculos acadêmicos para a difusão dos achados em suas pesquisas, 

para o campo educacional. O presente trabalho teve por objetivo verificar em produções dirigidas a 

profissionais da educação, a interface e importância atribuída à psicologia para os saberes necessários à 

ação educativa e profissional de educadores. Para tanto, foram usados como critérios para a seleção do 

corpus do presente trabalho: centrado em saberes dos professores, publicado em um suporte legitimado 

como excelente, pela comunidade de especialistas da área de educação, e de fácil acesso por parte dos 

professores. O dossiê “Os Saberes dos Docentes e sua Formação”, publicado em 2001, no periódico 

Educação & Sociedade, atendeu aos critérios estipulados. A apresentação do dossiê circunscreve a questão 

dos saberes docentes, tomados como os conhecimentos, competências e saber-fazer e fundamento do ato 

docente no meio escolar e informa as tendências registradas na produção internacional e brasileira. Com os 

demais trabalhos (n=8) o dossiê estende-se por 155 páginas. Essas nove produções foram analisadas pelas 

referências utilizadas e relações que estabelecem entre os saberes docentes e a psicologia. Do total de 

referências (n=246), apenas 10 são da psicologia, 50% divulgadas entre 1977 e 1990. Distintos campos da 

psicologia são indicados nas 23 vezes que a psicologia é relacionada nesses textos. Conclui-se apontando 

para a necessidade e importância dos processos subjetivos e dos implicados para o ensino e a 

aprendizagem a serem ressaltados quando se produz sobre esses saberes profissional. 

CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE ABRIGO: SUA IMAGEM A PARTIR DO EDUCADOR SOCIAL 

 Área temática: Formação do Educador 

PAMMELA MAKAROWITS DE MATTOS; ANDREIA MARIA DA SILVA; PAMMELA MAKAROWITS DE 

MATTOS; HILDA ROSA CAPELÃO AVOGLIA – UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO    

Diante das condições sócio-psicológicas vivenciadas por crianças institucionalizadas, vítimas de maus tratos 

e/ou negligência, alguns pesquisadores demonstram que tal condição contribui para o surgimento de 

sentimentos de compaixão e piedade. Nesse sentido, este estudo teve como finalidade identificar a imagem 

que educadores sociais têm da criança em situação de abrigo. Participou do trabalho a totalidade das 

educadoras sociais (sete) que atuavam em um Abrigo localizado em Diadema (Região do Grande ABC/SP). 

Os dados foram obtidos por meio de uma entrevista semi-estruturada, seguida da aplicação individual do 

Teste do Desenho Temático com história, conforme padronização estabelecida por Trinca (1997). Cada 

participante foi orientado a realizar um desenho a partir da instrução: “desenhe a imagem que você possui 

da criança em situação de abrigo”. As produções gráficas obtidas foram analisadas primeiramente pela 

leitura dos elementos presentes nos desenhos, associando-os a núcleos mais representativos com relação a 

imagem que o educador possui da criança abrigada. Foram criadas categorias a partir de dados empíricos 

analisadas qualitativamente sob uma visão psicanalítica. Os resultados indicam falta de energia vital e 

distanciamento afetivo. Observa-se a predominância de educadoras com uma concepção do abrigo como 

um lugar provisório e inapropriado para o desenvolvimento da criança. O ambiente institucional pareceu 

favorecer sentimentos de insegurança, inadequação e a ausência de perspectivas positivas para o futuro 

das crianças abrigadas. Estes sentimentos geram ansiedade para as quais utilizam mecanismos de defesa 

como o uso de racionalização e o excessivo controle sobre o comportamento das crianças. De modo geral, 

diante da realidade institucional do Abrigo, verificamos certo grau de rigidez e resistência em expressar 

afetividade, possivelmente buscando preservar a si mesmas de um envolvimento com as crianças para os 

quais demonstram despreparo pedagógico e emocional. 

EDUCADORES SOCIAIS E CRIANÇAS ABRIGADAS: OBSERVANDO ESSA CONVIVÊNCIA 

 Área temática: Formação do Educador 

PAMMELA MAKAROWITS DE MATTOS; HILDA ROSA CAPELÃO AVOGLIA – UNIVERSIDADE 

METODISTA DE SÃO PAULO  

Considerando-se a necessidade de discutir as condições sócio-psicológicas dos profissionais da educação 

que atuam em instituições de abrigamento, o presente estudo teve como objetivo identificar e analisar como 

se configuram as relações entre educadores sociais e a criança em situação de abrigo. O estudo foi 

realizado em um Abrigo (Diadema / SP) que atende crianças vítimas de negligência e/ou maus tratos. 

Utilizou-se como procedimento para coleta dos dados a observação in loco por meio do registro cursivo, 
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realizado em momentos nos quais havia uma única educadora acompanhando o grupo de crianças em 

atividades de convivência previstas na rotina da instituição. Foram organizados plantões de observação em 

diferentes espaços e horários, como: refeitório durante a alimentação, no parque em momentos de lazer, no 

banheiro para a higiene pessoal, entre outras. Os registros foram obtidos por duas pesquisadoras 

separadamente a fim de assegurar maior precisão nos resultados. Foi possível observar nas educadoras, a 

ausência da interação sócio-afetiva com as crianças, bem como comportamento autoritário, punitivo e 

excessivo controle dificultando a expressão verbal e lúdica das crianças, impossibilitando uma interação 

mais favorável. Verificou-se também certo grau de descomprometimento para com a tarefa de educar 

crianças. Embora se configurem em modelos identificatórios, o estudo apontou a dificuldade das educadoras 

em proporcionar um ambiente de interação mais criativo, educativo e saudável, capaz de promover o 

desenvolvimento da criança que se encontra em situação de vulnerabilidade psicossocial. 

UMA PERSPECTIVA VIGOTSKIANA PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES COM BASE EM 

NARRATIVAS 

 Área temática: Formação do Educador 

CAMILA TURATI PESSOA; RUBEN DE OLIVEIRA NASCIMENTO; MARIELLE MENDONÇA SANTANA – 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 

Financiador: UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÃNDIA  

Esse trabalho apresenta um projeto de extensão em andamento, que propomos para o campo da formação 

continuada de professores alfabetizadores, financiada pela Universidade Federal de Uberlândia. A proposta 

envolve cursos com atividades teóricas e práticas que acentuam a importância do professor alfabetizador 

perceber a criança como sujeito ativo em seu processo de alfabetização. O projeto teve origem em um grupo 

de estudos sobre a Psicologia Sócio-Histórica e suas aplicações à educação, realizado no curso de 

Graduação em Psicologia, da Universidade Federal de Uberlândia. O projeto visa conscientizar professores 

alfabetizadores da importância do aprendizado da escrita acompanhado da produção de sentido 

sociocultural das palavras, pela criança, colocando-a como uma leitora do mundo cultural que lhe cerca, e o 

professor como um cooperador da mesma nesse processo. Com base no conceito vigotskiano de Zona de 

Desenvolvimento Próximo (ZDP), o projeto discute junto com o professor alfabetizador, a possibilidade de 

expansão de conhecimentos que a criança já possui acerca do mundo que observa, para novos níveis de 

compreensão e elaboração de aspectos da realidade, permitindo que a criança crie narrativas a respeito, 

junto com a produção de fantoches sobre essas narrativas. As narrativas podem ser co-construídas pelas 

crianças, ou construídas individualmente e depois compartilhadas com as demais crianças, enfatizando a 

colaboração e a troca de idéias entre as crianças. Essas atividades permitem trabalhar no processo de 

alfabetização com conteúdos e palavras que as próprias crianças apresentam, além de auxiliar no 

desenvolvimento afetivo, da expressão e da criatividade. O projeto visa incorporar na formação de 

professores alfabetizadores a percepção da criança como sujeito ativo em seu processo de alfabetização e 

desenvolvimento. Mesmo ainda em fase inicial, concluímos que a boa receptividade e o interesse 

demonstrado pelas escolas envolvidas com o projeto, demonstram sua viabilidade e potencial de 

contribuição com a prática pedagógica. 

GRUPO COM PROFESSORES COMO ESPAÇO DE FORMAÇÃO DOCENTE 

 Área temática: Formação do Educador 

CÁRITA PORTILHO DE LIMA; PAULA CRISTINA MEDEIROS REZENDE – UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

UBERLÂNDIA; MARINA BORGES E SILVA; FLAVIANA FRANCO NAVES – PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE 

CATÓLICA DE SÃO PAULO 

O objetivo desse trabalho é apresentar uma experiência de formação docente com três professoras de uma 

escola pública municipal da cidade de Uberlândia/MG viabilizada através de um estágio em Psicologia 

Escolar. A proposta inicial dos encontros semanais era que as professoras apresentassem questões do 

cotidiano relacionadas ao universo escolar, que poderiam ser partilhadas em grupo visando à criação de um 

espaço de reflexão-ação-reflexão. Além dos encontros semanais com as professoras, os estagiários 

também realizaram atividades nas escolas, o que possibilitou uma aproximação das condições concretas de 

trabalho e das relações que ali se engendram. O intuito de construir essas ações e reflexões que partiram da 

prática concreta das docentes foi instigar a construção de alternativas para as questões que, 

frequentemente, já haviam se cronificado na escola onde trabalhavam, utilizando como suporte a teoria 

histórico-cultural. Procuramos potencializar as professoras como sujeito de/em sua prática, contribuindo para 
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a problematização de algumas questões que já se mostravam naturalizadas no cotidiano escolar. 

Acreditamos que para que mudanças se efetivem é importante que se criem espaços de discussão que 

ofereçam aos docentes a reflexão necessária para a produção de novos sentidos e que se resgate o papel 

ativo dos professores, sua capacidade de produzir conhecimento, de refletir e de criar situações que sejam 

facilitadoras de uma aprendizagem significativa para seus alunos. Compreendemos também que o momento 

de discussão sobre o papel do psicólogo escolar foi importante para desconstruir a prática tradicional desse 

profissional, que apreende as questões escolares a partir de uma lógica patologizante, para que as 

professoras se relacionassem de forma diferente conosco e pudessem construir expectativas e parcerias 

congruentes com a prática da Psicologia escolar crítica. 

WINNICOTT NA ESCOLA: INTERVENÇÕES JUNTO À EQUIPE DOCENTE 

 Área temática: Formação do Educador 

DANIT ZEAVA FALBEL PONDE; PROF. RINALDO MOLINA – UNIVERSIDADE PRESBITERIANA 

MACKENZIE  

Este trabalho compreendeu o desenvolvimento de um breve curso sobre a perspectiva psicanalítica de 

Winnicott ministrado à equipe docente de uma pré-escola, como resultado de um diagnóstico realizado após 

seis meses de observação nesta instituição. Identificou-se que as questões presentes no cotidiano escolar 

falavam das dificuldades da equipe de se apropriar de seu próprio fazer apoiando-se numa visão redutiva 

patologizante tanto do aluno como de sua família. Sob esta premissa, educar enquadrava-se num papel 

disciplinador como contraponto às atitudes permissivas parentais. Neste sentido, trabalhou-se sobre temas 

tais como : a maturidade emocional, a autonomia, a dependência afetiva, a criatividade, o brincar, a 

agressividade e a maternagem, conceitos pertinentes a realidade escolar e que fazem parte do dia-a-dia das 

relações interpessoais entre professoras/alunos. Com isto objetivou-se ampliar este olhar sobre o aluno, 

fornecer sustentação ao entendimento das vivências cotidianas e promover reflexões sobre o fazer 

educacional. A intervenção realizou-se em 8 encontros, envolvendo exposição teórica, análise de casos 

trazidos pela equipe e uma devolutiva. Os resultados foram analisados qualitativamente através de 

questionários aplicados no início e final do processo. Entendeu-se que a intervenção resultou na 

sensibilização daquelas que cuidam da criança na escola e que tenham com ela uma relação pessoal, 

possibilitando o reconhecimento no que ela é e nas suas necessidades específicas. Houve uma ampliação 

na comunicação entre educadoras e alunos oriunda da possibilidade de identificação das educadoras com 

estes. A justificativa desta intervenção ancora-se na compreensão que é neste ambiente favorecedor que a 

criança desenvolve suas potencialidades de aprendizagem, marcadas por uma criatividade e 

espontaneidade no fazer, que lançam as bases de uma vivência pessoal das experiências por vir na vida 

escolar, cultural, social e afetiva. 

FORMAÇÃO DO EDUCADOR INFANTIL: CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA DO CONSUMIDOR 

 Formação do Educador 

GABRIELA MARTINS SILVA; CELIA VECTORE – UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA   

  Financiador: CNPQ 

Essa pesquisa teve como objetivo conhecer a avaliação de profissionais da educação infantil acerca dos 

programas de capacitação e formação continuada cursados, a partir da perspectiva da psicologia do 

consumidor. Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas, com 15 profissionais da rede pública de uma 

cidade mineira. As entrevistas envolviam questões sobre educação infantil, atreladas as temáticas de 

capacitação e a sua avaliação e foram organizadas considerando o grau de satisfação/insatisfação com o 

serviço oferecido. A partir da análise dos dados transcritos, foram delimitadas quatro categorias de análise: 

concepções dos educadores sobre educação infantil; o papel do profissional junto à criança; cuidar versus 

educar; e perspectivas acerca da capacitação continuada. Com isso, verificou-se que a grande maioria das 

profissionais mostrou-se insatisfeita com o tipo de capacitação que lhes é ofertada devido, principalmente, à 

grande quantidade de pessoas por turmas, conteúdos repetitivos, desvinculados da realidade e a 

predominância de palestras e aulas pouco dinâmicas. Essas falhas foram atribuídas pelas entrevistadas, 

aqui entendidas como consumidoras de um serviço, pelo fato de não serem questionadas acerca de suas 

reais necessidades e enfatizaram a importância de um planejamento mais adequado dos cursos, em termos 

de forma e conteúdo. Além disso, apontaram a necessidade de um horário, dentro do período de trabalho, 

para realização desses cursos. De modo geral, mostraram-se engajadas em participar e dispostas a 

alterarem a própria prática, apesar de naturalizarem a função do professor e educador como um “dom”, de 
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atribuírem à família a responsabilidade pela educação das crianças e desvincularem o cuidar e o educar. 

Assim, concluímos que a psicologia do consumidor pode ser promissora na avaliação e na elaboração de 

propostas de serviços a serem oferecidos aos educadores, na medida em que estes sejam reconhecidos 

como consumidores e, portanto, com condições de sinalizarem acerca de seus desejos e necessidades. 

A CONSTRUÇÃO DA SUBJETIVIDADE NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 Formação do Educador 

MAGALI MARQUES MACÊDO MARTINS; WILMA NASCIMENTO DOS SANTOS GANSO CARVALHO; 

BEATRIZ JUDITH LIMA SCOZ; MÁRCIA SIQUEIRA DE ANDRADE – CENTRO UNIVERSITÁRIO FIEO  

A subjetividade tem sido ressaltada em muitas pesquisas nas últimas décadas, uma vez que ela permite 

compreender os modos de ser, de perceber o mundo e as ações dos sujeitos em geral. Nesse sentido, este 

estudo tem como objetivo refletir acerca da importância de tentar compreender a construção da 

subjetividade de professores nos programas de formação. O referencial teórico utilizado serão as 

concepções sócio-culturais de Fernando González Rey. As idéias desse autor acerca da subjetividade são 

bastante atuais, pois para ele, o sujeito é percebido como um ser em constante movimento, em permanente 

construção. Torna-se assim necessário considerar a construção da subjetividade dos professores nos 

programas de formação e até que ponto ela interfere em seus processos de aprender e ensinar e, 

conseqüentemente, nos dos alunos. Para tanto, no Centro Universitário UNIFIEO (curso de pós-graduação 

stricto sensu – mestrado), foi realizado um seminário, no qual os participantes fizeram uma reflexão sobre o 

tipo de professores que pretendem formar. Nessa reflexão, a subjetividade foi enfatizada não como algo 

estático, mas em uma inter-relação que implica a complexidade das relações individual/social; razão/emoção 

e fundamentalmente, como uma possibilidade para melhorar os processos de ensino e aprendizagem nas 

escolas. Desse modo, pudemos mobilizar os participantes do seminário para a compreensão de que a 

subjetividade é algo que não pode ser desconsiderado nos programas de formação de professores na 

contemporaneidade. 

A ESCUTA INDIVIDUAL COM ADOLESCENTES DE UMA ESCOLA PÚBLICA 

 Área temática: Fracasso Escolar/Evasão 

GUILHERME VICENTE DA SILVA; RAFAEL HIGINO WAGNER;  ANDRÉA FERNANDES DE ARAÚJO – 

FACULDADES ADAMANTINENSES INTEGRADAS   

O presente trabalho tem o objetivo de discutir a escuta individual como modalidade de intervenção entre 

adolescentes de escola pública. A degradação da relação aluno/professor, assim como da relação com os 

demais componentes do quadro profissional, está associada ao esvaziamento do sentido produzido pela 

ação produtiva e pelo objeto produzido pelo trabalho. Neste sentido, foi desenvolvido um espaço de escuta 

dentro do ambiente escolar para que fossem ouvidas as questões referentes ao cotidiano em sala de aula e 

da própria dinâmica institucional. Foi priorizada a relação com os professores e com a diretoria escolar, a 

estrutura familiar e os assuntos subjacentes a este modelo de vinculo e a percepção critica da articulação da 

escola com a representação social, assim como os modelos identificatórios presentes nesta. A demanda 

partiu da própria diretoria escolar que, descaracterizada pela falta de dispositivos os quais pudessem 

oferecer continência aos conteúdos apresentados pelos adolescentes, viu-se num lugar desconhecido de 

desamparo e impotência frente o cotidiano da escola. Permitindo uma espaço para os alunos verbalizarem 

questões relacionadas à escola e a vida extra-escolar, muitos dos conteúdos afetivos corriqueiramente 

vistos em sala de aula, como a indisciplina, cessaram. 

PSICOLOGIA ESCOLAR E GRUPO DE ADOLESCENTES: DIFICULDADES, CONFLITOS E DESAFIOS 

 Área temática: Fracasso Escolar/Evasão 

LUCIANA PIRES CORRÊA NEVES; LUCIANA PIRES CORRÊA NEVES; DIOGO REZENDE; MARIANA 

MARTINS SILVA; MARIANA MESQUITA DOS SANTOS; CARMEN LÚCIA REIS – UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE UBERLÂNDIA 

Esse estudo tem como temática a discussão dos conflitos e dificuldades que adolescentes vivenciam nessa 

fase de desenvolvimento e como o psicólogo escolar, em sua prática, pode atuar de forma a colaborar para 

ajudar o grupo a construir novas formas de comunicação. O psicólogo escolar tem como função mediar às 

falas dos vários agentes constituintes da escola, alunos, professores, coordenação, e funcionários em geral, 

de forma a enriquecer o processo educativo e também de trabalho destes. Essa experiência foi vivenciada 

numa escola municipal da cidade de Uberlândia-MG, como atividade prática da disciplina de Psicologia 

Escolar e Problemas de Aprendizagem, cursada no sétimo período do curso de Psicologia da Universidade 
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Federal de Uberlândia. Seu objetivo foi possibilitar um canal de comunicação com um grupo de seis 

adolescentes com histórico de repetência, com faixa etária entre 14 e 17 anos, que cursavam o Sétimos Ano 

do Ensino Fundamental. Foram realizados quatro encontros, com duração de 90 minutos. Nesses encontros 

buscou-se dar voz ao grupo de alunos a fim de conhecer o significado do espaço escolar para eles, 

investigar como eles se percebem inseridos na escola e problematizar o aprender e o “não” aprender. A 

partir dessa experiência, foi possível perceber o descompasso existente entre escola, aluno repetente e 

processo de aprendizagem.  

A UNIVERSALIZAÇÃO E A SINGULARIZAÇÃO NAS PESQUISAS SOBRE DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM 

REGISTRADAS NO BANCO DE TESES DA CAPES (2000 A 2007) 

 Área temática: Fracasso Escolar/Evasão 

MARISTELA ROSSATO; ALBERTINA MITJÁNS MARTÍNEZ – UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 

Esta investigação teve por objetivo apresentar o estado da arte sobre as abordagens metodológicas 

utilizadas para o estudo das dificuldades de aprendizagem em pesquisas acadêmicas registradas no Banco 

de Teses da CAPES no período de 2000 a 2007. Basicamente identificamos duas tendências marcantes: o 

estudo pela universalização e o estudo pela singularização dos participantes. A primeira tendência, 

registrada em maior número, aproximadamente 70%, tende a realizar pesquisas com grandes amostras de 

participantes, universalizando-os, por meio da aplicação de testes padronizados para o estudo das 

dificuldades de aprendizagem. Nesse caso, predomina o estudo das dificuldades de aprendizagem 

relacionado a outros fatores como personalidade, habilidades cognitivas e habilidades sociais, o 

comparativo entre alunos com e sem dificuldades e pesquisas envolvendo as dificuldades nas áreas de 

Língua Portuguesa e Matemática. A segunda tendência, registrada em número inferior chegando próximo a 

30%, tem se preocupado em olhar o aluno como sujeito que aprende ou pelo menos pesquisar um grupo 

menor de alunos, o que, no nosso entender, possibilita um olhar mais singular. Podemos afirmar que o 

grande diferencial entre a universalização e a singularização é que a segunda, a singularização, permite 

pesquisar o aluno como sujeito integral, elemento que consideramos essencial para uma Educação Para 

Todos. A investigação por meio da singularização permite o acesso aos elementos subjetivos envolvidos na 

aprendizagem, sem os quais não podemos pensá-la de forma personalizada, criativa e dialógica: a 

dimensão personológica nos habilita a pensar a aprendizagem como uma função do sujeito; a dimensão 

criativa implica em que o sujeito possa dar uma marca pessoal e original ao que é aprendido, uma marca 

autobiográfica situada num tempo e numa história; a dimensão dialógica envolve os aspectos afetivos-

emocionais que estão relacionados com a aprendizagem permitindo a emergência dos sentidos subjetivos. 

QUANDO A ESCOLA RECORRE À PSICOLOGIA: MECANISMOS DE PRODUÇÃO, ENCAMINHAMENTO E 

ATENDIMENTO À QUEIXA NO ÂMBITO DA ALFABETIZAÇÃO 

 Área temática: Fracasso Escolar/Evasão 

MARLI LUCIA TONATTO ZIBETTI; FLORA LIMA FARIAS DE SOUZA; KELLY JESSIE MARQUES 

QUEIROZ; FLÁVIA PANSINI – UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

Financiador: CNPQ 

O fracasso escolar tem sido um dos graves problemas enfrentados pelo sistema educacional brasileiro em 

todos os níveis de ensino, mas com grande incidência nos anos iniciais da escolarização. A aprendizagem 

da leitura e da escrita tem se constituído para grande parcela da população que frequenta as escolas 

públicas em nosso país, na primeira barreira a ser superada no processo de escolarização. Mas o que tem 

sido feito com as crianças que não aprendem a ler e a escrever no período estabelecido pela escola? Este 

texto apresenta os resultados de uma pesquisa, de abordagem qualitativa, desenvolvida em oito escolas 

públicas da rede estadual de ensino em Rolim de Moura – RO, cujo objetivo foi identificar as medidas 

adotadas pelas escolas quando não conseguem alfabetizar boa parte de sua clientela. A pesquisa ouviu, por 

meio de entrevistas semi-estruturadas, a psicóloga da rede pública de saúde e as orientadoras educacionais 

das oito escolas participantes da pesquisa. Também foram analisados documentos encaminhados pelas 

escolas ao Conselho Tutelar solicitando apoio especializado aos alunos com dificuldades. A análise dos 

dados indica que, entre as profissionais ouvidas, ainda é bastante forte a crença de que a não-

aprendizagem decorre de problemas familiares ou das próprias crianças. Desta forma, a queixa escolar 

gerada no interior das salas de aula é ratificada pela equipe técnica da escola e chega ao consultório 

psicológico do sistema de saúde (único serviço de Psicologia gratuito existente no município) muitas vezes 

por meio da intervenção do Conselho Tutelar que, atendendo às solicitações das escolas, utiliza seu poder 



 
ISSN-1981-2566 

                                                                                                                                                                     72 
 

legal para obrigar as famílias e os serviços públicos a fornecer atendimento. Os resultados da pesquisa 

permitem afirmar que a busca de soluções para os problemas pedagógicos, fora do âmbito educacional, 

impede o enfrentamento das verdadeiras causas do insucesso no processo de alfabetização. 

UMA EXPERIÊNCIA CHAMADA "DESMANTELAMENTO DE PENSAMENTOS". 

 Área temática: Fracasso Escolar/Evasão 

RAFAEL HIGINO WAGNER; GUILHERME VICENTE DA SILVA; ANDRÉA FERNANDES DE ARAÚJO – 

FACULDADES ADAMANTINENSES INTEGRADAS  

Este resumo trata-se de uma discussão das reuniões realizadas em uma escola pública de Adamantina, 

interior de São Paulo. O trabalho deu-se da experiência com grupos chamados de “desmantelamento de 

pensamentos”, através dos quais pôde-se chegar a novas reflexões e tomadas de decisões. Os 

freqüentadores do grupo eram adolescentes tidos como rebeldes, indisciplinados e de baixo aproveitamento 

escolar, freqüentadores do ensino fundamental e médio da referida escola. Após escuta da direção e dos 

próprios alunos, teve-se firmado um espaço onde pudessem refletir sobre temas de significação social e de 

relevância simbólica por conta de serem moradores da periferia da mesma cidade e estigmatizados até 

mesmo no ambiente escolar. Objetivou-se desconstruir rótulos, refletir sobre os temas abordados, fazê-los 

pairar sobre as duas vertentes de um assunto, e finalmente reconstruir seu pensamento livre de 

preconceitos e tendo refletido claramente sobre sua significância. Os grupos trataram de temas como 

sexualidade, abusos sexuais, diferenças de gênero, drogas e criminalidade. A princípio era citado o tema do 

encontro, dividido o grupo que contou com 14 alunos em duas partes e solicitado, a partir de recortes da 

realidade que assumissem cada grupo uma postura, positiva ou negativa. Depois de introjetados os 

pensamentos pertinentes a tal posição, pedia-se para que trocassem de posicionamentos, e defendesse o 

outro ponto de vista, encerrando com uma discussão livre de preconceitos e aberta para diferentes visões. 

Os grupos permitiram que os adolescentes dialogassem, modificassem seus pensamentos através da 

postura defensiva e muitas vezes de ataque, tendo como base o respeito pela visão do outro e até mesmo 

partilhando desta, permitindo a troca de experiências, o uso da oratória e a reflexão prática. 

O PSICÓLOGO ESCOLAR/EDUCACIONAL EM CONTEXTOS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NA GRANDE FLORIANÓPOLIS 

 Área temática: Necessidades Educacionais Especiais/Inclusão 

ADRIANO HENRIQUE NUERNBERG; LAURA KEMP DE MATTOS – UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA 

CATARINA 

Financiador: FUNPESQUISA – UFSC  

A educação especial, hoje compreendida como uma modalidade do sistema educacional, é um contexto no 

qual o psicólogo conta com um expressivo reconhecimento profissional. Com a transição do modelo clínico-

terapêutico para o modelo institucional como referência para a intervenção desse profissional, e com as 

políticas de inclusão vigentes, a atuação do psicólogo na educação especial deve se reestruturar, 

enfatizando a dimensão relacional da deficiência e enfocando os contextos institucionais. Entretanto, há 

poucos estudos que investigam as formas atuais de intervenção nesse contexto e que avaliam o impacto 

das políticas e discursos da educação inclusiva na prática do psicólogo. Assim, reunir e avaliar dados sobre 

a atuação do psicólogo permite instrumentalizar a reflexão sobre a formação em psicologia 

escolar/educacional. Esse trabalho resulta de uma pesquisa qualitativa e exploratória que objetivou 

descrever as principais características da atuação de psicólogos da Grande Florianópolis vinculados a 

instituições de educação especial. Os dados foram coletados por meio de entrevistas semi-estruturadas, 

gravadas com prévio consentimento dos 12 psicólogos participantes, transcritas na íntegra e analisadas com 

base em procedimentos de análise de conteúdo. As categorizações foram decorrentes do diálogo 

estabelecido nas entrevistas e, portanto, constituídas posteriormente para análise. Os resultados apontam a 

permanência de práticas consideradas tradicionais nesse campo, predominando o enfoque sobre o aluno 

com queixa escolar e/ou com suspeita de deficiência intelectual. A análise dos dados permitiu verificar a 

sobreposição das formas de intervenção que historicamente definiram a atuação do psicólogo nessa área, 

sendo lenta a incorporação dos princípios da educação inclusiva na prática desse profissional. Assim, esse 

estudo identificou lacunas na formação dos profissionais investigados que se expressam na distância de sua 

prática em relação aos princípios de diversidade humana e direitos humanos que constituem a educação 

inclusiva, bem como avaliou a presença de limitações institucionais que precarizam a atuação deste 

profissional. 

O CONCEITO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL DE EMPREGADORES E EMPREGADOS: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO 
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 Área temática: Necessidades Educacionais Especiais/Inclusão 

CARLA ULASOWICZ; JOSÉ FERNANDO BITENCOURT LOMÔNACO; CAIO PARADA CABRAL ; PAULA 

BOERO – UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO  

O objetivo deste trabalho foi avaliar a concepção de responsabilidade social (RS) de empregadores e 

empregados de algumas empresas do Estado de São Paulo que participam da Política Nacional de 

Integração da Pessoa com Deficiência. A amostra foi constituída por 57 sujeitos, divididos em dois grupos: 

empregadores e empregados. O grupo empregadores foi formado por 19 profissionais de Recursos 

Humanos, sendo dois do sexo masculino e nove do sexo feminino. O grupo empregados foi formado por 38 

profissionais com deficiência, sendo 24 do sexo masculino e 14 do sexo feminino. Os sujeitos foram 

solicitados a escrever as associações evocadas pela palavra RS num período de 90 segundos. A partir dos 

dados coletados, foram construídas oito categorias, para agrupar as respostas dos sujeitos: preocupação 

com o ambiente, inclusão social, solidariedade, respeito, compromisso social, sentimentos e atitudes 

positivos, coletividade, outras. Os resultados foram analisados pela estatística qui-quadrado para uma 

amostra e os valores encontrados permitiram rejeitar a hipótese nula com um alto grau de probabilidade. 

Verificou-se que o maior número de respostas associadas ao conceito de RS concentrou-se nas categorias 

inclusão social, sentimentos/atitudes positivas e preocupação com o meio ambiente que, em conjunto, 

englobaram pouco da metade (52%) do total das respostas. Os resultados permitiram identificar uma rede 

de conceitos associadas ao conceito de RS, tal como previsto por uma das mais recentes teorias de 

formação de conceitos: a visão teórica. 

TUTORIA PEDAGÓGICA À COMUNIDADE ACADÊMICA – ALTERNATIVA PARA INCLUSÃO UNIVERSITÁRIA DE ALUNO 

COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS? 

 Área temática: Necessidades Educacionais Especiais/Inclusão 

CRISTINA MARIA CARVALHO DELOU – UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

  Financiador: FAPERJ 

As recentes políticas públicas de inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais tem 

desafiado o ensino superior a refletir e transformar o cotidiano da cultura acadêmica. O objetivo da pesquisa 

foi "estudar a inclusão escolar universitária, através da metodologia de tutoria pedagógica à comunidade 

acadêmica, pressupondo mudanças escolares e sociais para entender o aluno com necessidades 

educacionais especiais, ajudando-o a funcionar satisfatoriamente no ambiente sociocultural universitário”. A 

metodologia foi denominada Tutoria Pedagógica, inspirada nas práticas pedagógicas tutoriais já existentes 

na Universidade. Os sujeitos foram professores a partir do 2º semestre letivo de 2004 ao 1º semestre letivo 

de 2007, de curso de graduação; alunos do Diretório Acadêmico; alunos da turma que iniciaram a vida 

acadêmica no mesmo período letivo e os funcionários da Faculdade. Os resultados apontaram que práticas 

inclusivas na universidade favorecem o acesso e a permanência de alunos historicamente excluídos, 

formando um novo tecido social que promove e reconhece os direitos das pessoas com necessidades 

educacionais especiais na sociedade inclusiva; que o conhecimento sobre as práticas pedagógicas 

inclusivas não é dado aos professores com alto nível de formação acadêmica, demandando formação 

específica para o estabelecimento de relações interpessoais mais adequadas com estes alunos. Conclusões 

Finais: Os resultados do estudo mostraram: a tutoria acadêmica atendeu aos interesses e necessidades de 

conhecimento sobre questões da inclusão em foco; o acompanhamento sistemático auxiliou na ruptura do 

desconhecimento sobre sujeitos singulares; é possível pensar práticas de avaliação inclusiva para o sucesso 

escolar no ensino superior; mudanças nas relações sociais favoreceram nova auto-imagem do sujeito, 

mudando sua relação com a sociedade e descristalizando condutas sociais. 

A UTILIZAÇÃO DO TERMO DEFICIÊNCIA INTELECTUAL EM TRABALHOS ACADÊMICOS: UM ESTUDO DE REVISÃO 

 Área temática: Necessidades Educacionais Especiais/Inclusão 

FERNANDA ARAUJO CABRAL; CAIO PARADA CABRAL   

O objetivo do presente trabalho foi avaliar a repercussão da alteração da nomenclatura de pessoa com 

deficiência mental para pessoa com deficiência intelectual, proposta pela Organização Mundial de Saúde em 

2005, tendo em vista alterar a compreensão das capacidades e das incapacidades da pessoa com este tipo 

de deficiência. Para essa avaliação selecionamos as concepções acadêmicas produzidas pelos programas 

de pós graduação em educação. Foi realizada uma revisão teórica de dissertações sobre o tema, 

defendidas entre janeiro de 2007 e dezembro de 2008, dos programas de mestrado em educação da 

Universidade de São Paulo e da Pontifícia Universidade Católica – SP. A metodologia utilizada foi um 
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estudo comparativo entre as dissertações que utilizaram o termo deficiência mental e as que utilizaram o 

termo deficiência intelectual. A discussão foi realizada com fundamentação na teoria critica da sociedade, a 

partir do conceito de experiência. 

INTERVENÇÃO EM PSICOLOGIA ESCOLAR NUMA PERSPECTIVA INCLUSIVA NO NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO 

INFANTIL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANT CATARINA 

 Área temática: Necessidades Educacionais Especiais/Inclusão 

LAURA KEMP DE MATTOS; ADRIANO HENRIQUE NUERNBERG – UFSC; MARIA SYLVIA CARNEIRO  – 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA   

Financiador: PROEXTENSAO / UFSC 

O processo de inclusão escolar na educação infantil é ainda pouco investigado pela psicologia, contudo, é 

significativa sua contribuição para esse debate. A inclusão de alunos com deficiência na escolarização 

formal requer uma intervenção que enfatize ainda mais a mediação semiótica, de acordo com as 

necessidades específicas de cada contexto, de modo que os educandos possam se apropriar da cultura. 

Portanto, a parceria dos educadores com a psicologia favorece o diálogo entre as diretrizes das políticas 

educacionais e a compreensão do desenvolvimento psicológico à luz dos princípios de diversidade humana 

e direito à diferença, possibilitando espaços reflexivos e contribuindo para propostas educacionais da 

escola. Este trabalho visa relatar uma experiência de estágio curricular em psicologia escolar, numa 

perspectiva inclusiva, junto a uma turma de educação infantil, pautando-se na psicologia histórico-cultural. O 

objetivo foi contribuir para o processo de inclusão escolar, colaborando para o desenvolvimento e para a 

interação social de um aluno com diagnóstico de autismo, do sexo masculino, com 4 anos de idade e com 

significativas dificuldades de comunicação. O autismo leva a um funcionamento diferenciado do sujeito no 

tocante à reciprocidade social e comunicação, contudo essas limitações decorrentes da deficiência podem 

ser compensadas por processos de natureza social. Nesse sentido, para efetivar a participação social do 

aluno foram necessárias mediações específicas, articuladas às características singulares da criança, 

valorizando a inter-regulação da participação do sujeito nas trocas sociais. Os resultados foram bastante 

expressivos, evidenciando a importância da mediação pedagógica no desenvolvimento psicossocial. De 

modo geral, foram observadas melhorias substanciais na qualidade de interação e comunicação do aluno, 

bem como foram verificadas melhorias na capacidade da turma em acolher diferenças e da professora em 

flexibilizar suas práticas educacionais à luz de perspectivas inclusivas. 

ATENDIMENTOS ESCOLARES ÀS PESSOAS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS: DESAFIOS E 

POSSIBILIDADES 

 Área temática: Necessidades Educacionais Especiais/Inclusão 

ALICE ALMEIDA CHAVES DE RESENDE; PRISCILA BENITEZ; BÁRBARA CARVALHO FERREIRA – 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS; DANIEL CALOCCI MARCICANO – CENTRO 

UNIVERSITÁRIO DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BARRETOS 

  Financiador: CAPES 

Atendimentos escolares às pessoas com necessidades educacionais especiais (NEE) têm preocupado 

pesquisadores que atuam em prol da educação inclusiva para todos. Um dos meios de atender esta 

demanda é por intermédio da consultoria colaborativa, o qual é palco para discussão de futuros psicólogos 

que atuarão no âmbito escolar, tendo em vista que tal metodologia visa analisar criticamente o processo de 

inclusão e propõe intervenções neste contexto. Portanto, este trabalho foi realizado a partir da revisão da 

literatura, edificado no arcabouço colaborativo. Propostas de educação de crianças e jovens com NEE 

abarcam duas perspectivas: inclusão total e a questão da diversidade de características que implica a 

existência e a manutenção de uma variedade de serviços. Assim, qual proposta (inclusão total, não inclusão, 

inclusão com apoio) é mais eficaz para o aluno com NEE? Para responder esta questão, esta pesquisa 

objetivou discutir sobre os atendimentos escolares destinados aos alunos com NEE. Diretrizes Nacionais 

prevêem a educação de alunos com NEE na Educação Básica, com início na educação infantil. Espera-se 

que os sistemas de ensino devam matricular tais alunos, cabendo às escolas organizar seus atendimentos, 

assegurando condições necessárias para educação de qualidade para todos, como atuação de professores-

intérpretes das linguagens e códigos aplicáveis, atuação de professores e outros profissionais itinerantes 

intra e interinstitucionalmente, disponibilização de outros apoios necessários à aprendizagem, locomoção e 

comunicação. O ensino e consultoria colaborativa elucidam aproximação entre educadores gerais e 

especiais e entre profissionais (psicólogos, por exemplo) e escola, respectivamente, em que trabalham 
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colaborativamente, em co-participação para maximizar os ganhos acadêmicos e sociais de todos alunos na 

classe regular. Conclui-se que a escola inclusiva requer a efetivação de currículo adequado, adaptado ou 

modificado quando necessário e uma prática pedagógica flexível com arranjos e adaptações que favoreçam 

tanto o bom aproveitamento quanto o ajuste sócio-educacional do indivíduo com NEE. 

IDENTIFICAÇÃO DE ESTUDANTES TALENTOSOS: UMA COMPARAÇÃO ENTRE AS PERSPECTIVAS DE RENZULLI E 

GÜENTHER 

 Área temática: Necessidades Educacionais Especiais/Inclusão 

CARLOS EDUARDO DE SOUZA PEREIRA; ALTEMIR JOSÉ GONÇALVES BARBOSA – UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE JUIZ DE FORA   

  Financiador: FAPEMIG 

A identificação de estudantes com elevadas capacidades para atendimento em programas de educação 

especial constitui-se em uma tarefa bastante complexa e de fundamental importância para o 

estabelecimento de um programa de desenvolvimento para discentes com altas habilidades/superdotação. 

Os critérios para o estabelecimento de uma metodologia de identificação devem considerar o conceito de 

dotação com o qual se pretende trabalhar, que deve permitir a produção de estudos empíricos, a seleção de 

procedimentos de identificação apropriados, a capacitação dos professores e demais profissionais 

envolvidos, bem como o desenvolvimento de procedimentos de avaliação da efetividade do programa. No 

Brasil, diversos termos têm sido utilizados para designar os alunos com maior potencial. Essa diversidade 

terminológica parece ser reflexo de três fatores: o uso alienado; os problemas com a tradução de termos 

originários de outro idioma; e a pluralidade teórica. Quanto à pluralidade teórica, há que se destacar, que ela 

não é tão intensa no contexto nacional. Contudo, pelo menos duas vertentes teóricas, que propõem termos 

distintos para designar o tipo de necessidade educacional especial aqui estudada, são amplamente 

utilizadas no País, ou seja, a metodologia de identificação de Zenita Cunha Güenther e o Modelo das Portas 

Giratórias de (Revolving Door Identification Model – RDIM) de Joseph Renzulli. Assim, o presente estudo 

teve como objetivo comparar as metodologias de identificação de estudantes com elevado potencial, 

relacionadas, verificando qual estratégia se revela mais apropriada à realidade sócio-educativa do público 

alvo. Destaca-se que se trata de um projeto de pesquisa com intervenção vinculado ao Departamento de 

Psicologia e ao Colégio de Aplicação João XXIII da Universidade Federal de Juiz de Fora – MG e constitui-

se em uma das etapas para implementação do Programa de Identificação e Desenvolvimento de Estudantes 

Talentosos – PIDET. 

TDAH E DEFICIÊNCIA VISUAL: IMPLICAÇÕES PSICOLÓGICAS E EDUCACIONAIS 

 Área temática: Necessidades Educacionais Especiais/Inclusão 

MARCOS VINÍCIUS DE ARAÚJO; RICARDO RAFAEL DE ARAÚJO; LUIZ RENATO RODRIGUES 

CARREIRO – UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE  

  O DSM-IV VR (2002) classifica o Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) como um 

transtorno de conduta, em que crianças e adolescentes apresentam dificuldades no desenvolvimento da 

manutenção da atenção, controle dos impulsos, e equilíbrio da conduta motriz em resposta à determinada 

situação. Este trabalho busca, a partir de revisão bibliográfica, entender como se dá o processo atencional e 

pensar em consequências no processo educacional de pessoas com deficiência visual adquirida ou 

congênita. Há poucos estudos nesta linha, um deles é Kastrup (2007) que analisa a atenção de pessoas 

com perda visual. O desenvolvimento cognitivo na cegueira congênita não mostra referencias a elementos 

visuais, já na adquirida possui pontos em comum com a dos videntes e dos cegos congênitos, por haverem 

tido experiências visuais, mas por também estarem em constante aprendizagem, adaptando-se a sua 

condição. Em ambos os casos há o redirecionamento da atenção para signos não visuais, melhorando a 

exploração de elementos táteis e auditivos. Nos deficientes visuais a sobrecarga atencional fica evidenciada 

em tarefas multimodais, que envolvem mudança do direcionamento da atenção e atenção dividida entre 

diferentes modalidades sensoriais. Com relação ao TDAH, os critérios para o diagnóstico nas deficiências 

sensoriais deveria ser uma adaptação às especificidades da vida destas pessoas, assim como é feito para o 

adulto. É visível a carência de estudos relacionados ao TDAH nas deficiências sensoriais, pois muitos 

estudos tratam separadamente destes temas, porém quase nenhum relaciona diretamente TDAH e 

deficiências sensoriais. Os estudos encontrados até o momento apontam que a atenção se manifesta 

diferentemente, e deste modo, uma caracterização particular do TDAH é necessária. Estes resultados 
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sugerem também a necessidade de se pensar em abordagens educacionais específicas que unissem as 

necessidades das deficiências sensoriais (visual, auditiva) e do TDAH. 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ATIVIDADE DOCENTE: UM CAMINHO DIFÍCIL 

 Área temática: Necessidades Educacionais Especiais/Inclusão 

MARÍLIA ALVES FACCO; CLAUDIA DAVIS – PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO   

Financiador: CNPQ 

Este estudo analisa a atividade docente na educação inclusiva, focalizando uma de suas modalidades: a 

aula. A coleta de dados foi realizada em uma escola pública estadual situada na região Norte da cidade de 

São Paulo, em uma sala de aula de 3ª série do ensino fundamental. Foram feitas duas entrevistas semi-

estruturadas, uma com a coordenadora e outra com a professora, as duas versando sobre aspectos 

pertinentes à educação inclusiva. Recorreu-se também à filmagem das aulas, recortando-se delas três 

episódios considerados elucidativos da atuação docente no que concerne à inclusão escolar. A análise 

incidiu sobre as falas das participantes do estudo e sobre os episódios selecionados, orientando-se sempre 

pelos pressupostos da psicologia sócio-histórica e por aqueles adotados na “clínica da atividade” da 

ergonomia francesa. Os resultados mostraram que um aspecto central da educação inclusiva não se fazia 

presente: a heterogeneidade entre os alunos. Adicionalmente, verificou que havia falta de planejamento das 

atividades de ensino e, conseqüentemente, de objetivos claros a serem alcançados pelos alunos. A 

discussão evidencia a necessidade de formação continuidade professores para atuar na educação inclusiva, 

bem como de políticas públicas capazes de orientar efetivamente as atividades docentes envolvidas nessa 

modalidade de ensino. 

BASES TEÓRICAS E EPISTEMOLÓGICAS DO CONCEITO DE EXCEPCIONAL NA OBRA DE HELENA ANTIPOFF 

 Área temática: Necessidades Educacionais Especiais/Inclusão 

SÉRGIO DOMINGUES; REGINA HELENA DE FREITAS CAMPOS – UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS 

GERAIS   

Financiador: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 

O conceito de Excepcional, de caráter clínico, se aplica aqueles classificados acima ou abaixo da norma de 

seu tempo, visto serem portadores de características mentais, físicas ou sociais que façam da sua educação 

um problema especial. As nomenclaturas utilizadas para se referir as pessoas portadoras de algum tipo de 

diferença em relação a uma média que seria considerada normal estão, historicamente, relacionadas a algo 

pejorativo, que aponta a falta, a anomalia e as representações sociais das mesmas. Num período anterior as 

reformas educacionais propostas no seio do movimento escolanovista de década de 1920 no Brasil, a 

variada nomenclatura destinada a estas pessoas, principalmente por profissionais da área médica, 

costumavam ser Idiota, Imbecil, Retardado entre outros. Em 1929 ao chegar a Belo Horizonte para executar 

as propostas da Reforma Francisco Campos (1927) a Psicóloga russa Helena Antipoff propõe em entrevista 

dada em 1934, para o jornal do estado de Minas, a mudança destas formas de tratamento, considerando-as 

pejorativas. Imbuída do espírito escolanovista e baseada no ideário de Genebra ela propõe a adoção do 

termo Excepcional para designar às crianças diferentes, portadoras de alguma deficiência ou de alguma 

habilidade superior a média das crianças de sua idade. Neste trabalho apontam-se quais as razões para 

adoção do termo Excepcional e as possíveis relações com uma proposta teórica e epistêmica relacionadas à 

psicologia funcionalista européia das quais são representantes autores como Claparéde, Descoeudres, 

Bovet e Binet. Discute-se também como esta denominação influenciou o atendimento médico-pedagógico 

das pessoas consideradas diferentes ao longo da história da educação especial brasileira no século XX, 

além dos possíveis aspectos inclusivos do termo Excepcional. 

SUPOSIÇÕES DA ESCOLA PÚBLICA SOBRE A NECESSIDADE DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO CLÍNICO DE 

ALUNOS – DADOS DE 2008 

 Área temática: Pesquisa em Psicologia Escolar/Educacional 

CLAUDIA LOPES DA SILVA   

O fenômeno do fracasso escolar tem sido exaustivamente descrito na literatura dede o trabalho pioneiro de 

Patto (1988). Contudo, esses apontamentos teóricos têm encontrado pouca ressonância na proposição de 

políticas públicas em educação. Nesse sentido, apresentam-se aqui dados recentes, apurados em uma 

ação de articulação entre saúde mental e educação de uma rede municipal da região metropolitana de São 

Paulo, onde se pode concluir que encaminhamentos para a saúde motivados por questões educacionais 

continuam ocorrendo com frequência perturbadora, apontando para a atualidade da questão e para a 
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necessidade da psicologia escolar propor alternativas para o tratamento desse tema, notadamente no que 

se refere ao sistema público educacional. O instrumento em análise foi elaborado por equipe de saúde 

(psiquiatra) e encaminhado para ser respondido por professores, com a orientação: “questionário a ser 

preenchido pelo professor que tenha algum aluno com grande dificuldade de aprendizagem e/ou dificuldade 

adaptativa (comportamental) por mais de seis semanas, para fins de seleção em ambulatório de saúde 

mental infantil”. Nota-se que a própria comanda já induz a resposta. A avaliação aqui realizada é de uma 

parte desses encaminhamentos, com 79 alunos. Em posterior pedido de justificativa para o 

encaminhamento, cerca de 40% justificava com questões relativas à aprendizagem (como estar retido, não 

alfabetizado, etc). Questões de comportamento apareciam em 36% (apatia, agressividade), e 14% alegavam 

questões médicas (crise epilética, medicado para TDA-H, falta de diagnóstico), numa inversão de papéis 

entre educação e saúde. Discute-se possíveis implicações desses dados, e possibilidades de trabalho que 

envolva a atuação do psicólogo na educação, com ênfase para a formação de equipes gestoras e 

professores, no sentido de propiciar a discussão sobre as implicações do fracasso escolar, a fim de que 

possam problematizar sua necessidade de encaminhamento de alunos para serviços de saúde mental. 

ERA UMA VEZ UMA CRECHE QUE SE TORNOU ENCANTADA...: PROJETO DE INTERVENÇÃO EM PSICOLOGIA 

ESCOLAR 

 Área temática: Pesquisa em Psicologia Escolar/Educacional 

LARISSY ALVES COTONHOTO; LARISSY ALVES COTONHOTO   

O presente projeto de intervenção foi realizado em um centro de Educação Infantil da rede pública municipal 

de Patos de Minas, MG, que atende 110 crianças de 12 meses a 5 anos de idade. Com base em uma 

proposta sócio-construtivista, foram feitas observações e entrevistas individuais com a direção, monitoras e 

estagiárias sobre a demanda psicopedagógica da instituição. Constatou-se que as queixas predominantes 

referiam-se a problemas de comportamento e a falta de atividades planejadas para a sala de aula. Optou-se 

então por trabalhar coletivamente essa questão com monitoras e estagiárias, como forma de investigar com 

maior profundidade as causas subjacentes à queixa, além de se institucionalizar um espaço para o estudo e 

planejamento das atividades pedagógicas e lúdicas de cada grupamento. A partir das observações e 

entrevistas, foram elaborados alguns projetos para serem desenvolvidos em sala de aula pelos educadores, 

dentre eles: dança, música, contação de história, psicomotricidade e jogos e brincadeiras tradicionais. Nos 

encontros com o psicólogo e os estagiários de Psicologia, os educadores expuseram suas dúvidas, 

dificuldades e necessidades. Também foram ressaltadas as habilidades e potencialidades dos mesmos na 

sua atuação junto às crianças, através de atividades como técnicas de introspecção, dinâmicas de grupo, 

sínteses através de exposições orais dialogadas; atividades que foram enriquecidas com material da área de 

Educação Infantil e Psicologia Infantil. Houve grande participação docente, revelando que as queixas antes 

insolúveis poderiam ser repensadas e atendidas desde que fossem estudadas, discutidas e planejadas junto 

ao grupo de profissionais presentes na instituição. Além disso, observou-se uma considerável mudança na 

rotina da creche, com atividades mais orientadas e maior envolvimento das crianças e educadoras. 

AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE PROFESSORES DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITUMBIARA-GO SOBRE A 

PSICOLOGIA ESCOLAR E A PRÁTICA DO PSICÓLOGO ESCOLAR 

 Área temática: Pesquisa em Psicologia Escolar/Educacional 

MARCELA CRISTINA DE MORAES; JANICE ALVES MORAIS; JAQUELINE RIBEIRO DE GOUVEIA; 

JOSIELLY GARCIA PALHARES – UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL – ITUMBIARA – GO; ANA 

CRISTINA DA SILVA – INSTITUTO LUTERANO DE ENSINO SUPERIOR DE ITUMBIARA/ UNIVERSIDADE 

LUTERANA DO BRASIL – ITUMBIARA – GO;  

A partir de uma compreensão crítica em psicologia escolar pretendeu-se conhecer as representações 

sociais dos professores de escolas municipais de Itumbiara-GO a respeito da Psicologia Escolar e do 

trabalho do Psicólogo Escolar. O foco de análise foi dirigido para 55 professoras com idade entre 20 e 55 

anos. Para tanto, utilizou-se a técnica dos grupos focais orientada por questões semi-estruturadas. Os 

resultados apontaram que a maioria das entrevistadas possui formação em alguma área relacionada à 

educação, com o tempo de conclusão do curso variando entre menos de um ano até 20 anos. Com relação 

às representações sociais das professoras sobre o que seria a psicologia escolar, foi possível perceber que 

apesar de relatarem ter conhecimentos sobre psicologia da educação, ao se expressarem, as professoras 

apresentaram idéias desconexas, confusas ou vagas sobre o assunto. Sendo que a maior parte das 

entrevistadas atribuiu à psicologia escolar a função de acompanhamento de alunos com dificuldades de 
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aprendizagem, problemas de comportamento e auxílio ao professor junto a esses alunos. Referente às 

queixas escolares que poderiam ser encaminhadas ao psicólogo escolar notificou-se através dos relatos que 

existe uma atribuição de responsabilidade das dificuldades de aprendizagem somente ao aluno e sua 

família. Na discussão sobre a necessidade da inserção do Psicólogo nas instituições de ensino, observa-se 

que cada uma das entrevistadas apresentou uma visão própria a respeito da atuação do psicólogo nas 

escolas, porém elas se apresentam limitadas às questões referentes ao comportamento, dificuldades na 

aprendizagem ou para suporte dos professores e melhoria do ensino. Constatou-se neste estudo o 

desconhecimento sobre o que seja a Psicologia escolar e a função do Psicólogo dentro das instituições de 

ensino, o que torna necessário trabalhar as representações e conscientização da comunidade escolar 

quanto à importância e função de um Psicólogo Escolar. 

CUIDAR E EDUCAR: REFLEXÕES DA PERSPECTIVA DA PSICOLOGIA 

 Área temática: Pesquisa em Psicologia Escolar/Educacional 

MARIA EUFRASIA DE FARIA BREMBERGER; MARIA EUFRASIA DE FARIA BREMBERGER – PONTIFICIA 

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS 

Financiador: CAPES  

O cuidar e educar, no contexto educacional infantil tem sido marcado por várias discussões entendimentos e 

desentendimentos, seja pela comunidade científica ou pela esfera política, haja vista que as ações de 

cuidado que emanam desses ambientes institucionais recaem sobre o desenvolvimento da criança. Nesse 

sentido, essa pesquisa por meio de um levantamento bibliográfico via Portal da CAPES no período de 1999 

à 2006, busca compreender como esse conceito é tratado pelas pesquisas oriundas da psicologia e quais as 

implicações à saúde psicológica da criança concomitantemente abordando as políticas públicas para a área. 

Partimos dos conceitos de Henri Wallon sobre o desenvolvimento humano e de Gonzalez Rey sobre saúde 

psicológica para refletir sobre o assunto em questão. Constatamos que a psicologia tem se interessado 

pouco pelas temáticas da educação infantil, sobretudo o cuidar e educar, provavelmente resultado da 

ausência do psicólogo escolar no campo da educação infantil culminando, dessa forma, na escassez de 

produção da área sobre o tema. Em contrapartida, a área da educação lidera a produção em pesquisas 

sobre essa temática, propiciando avanços teórico-conceituais e práticos significativos para o contexto 

educacional infantil, que por sua vez, tem gerado políticas públicas e ações acadêmicas-curriculares. A área 

da saúde, representada pela enfermagem, tem mostrado sua importância na área com produções e 

alcançando as políticas públicas. Já a presença da psicologia face ao fenômeno cuidar-educar, apresenta 

uma visão mais pedagógica do que propriamente psicológica do fenômeno, cujo olhar está mais voltado ao 

fazer da ação pedagógica do professor do que ao relacionar. Considera como fonte promotora de saúde 

psicológica das crianças nesses contextos, a melhor formação dos professores, conferindo-lhes excessiva 

responsabilidade e desconsiderando a complexa rede de relações que caracterizam esses espaços.  

AS RELAÇÕES COTIDIANAS ENTRE ADULTOS E CRIANÇAS NA ESCOLA: DESENCONTROS DE UMA CRISE 

EDUCACIONAL 

 Área temática: Pesquisa em Psicologia Escolar/Educacional 

MARTA XAVIER FADRIQUE; LUCIA RABELLO DE CASTRO – UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE 

JANEIRO   

  Financiador: CAPES 

Este trabalho consiste numa reflexão crítica sobre as relações entre crianças e adultos na escola nos dias 

de hoje, a partir de uma perspectiva inspirada em Hannah Arendt. No texto “A crise na educação”, de 1954, 

Hannah Arendt afirma que a autoridade e a tradição, pilares essenciais à educação das crianças, estão em 

declínio. Por isto, a Educação se encontra em uma grande crise que pode ter graves consequências para a 

toda a humanidade. Um olhar atento ao cotidiano escolar proporciona diversas inquietações a respeito dos 

conflitos que ali acontecem. Muitas vezes ocorre um estranhamento dos adultos em relação às crianças, que 

parecem não corresponder ao que se costuma esperar delas. Na escola, a relação entre adultos e crianças 

se encontra essencialmente marcada pela situação de ensino-aprendizagem. Desta forma, a dimensão 

relacional das diferentes gerações que povoam a escola não aparece, mesmo que atue de forma intensa no 

cotidiano escolar. Se esta situação por um lado provoca desencontros, por outro nos permite refletir sobre o 

lugar dado às crianças em nossa sociedade na contemporaneidade, buscando evidenciar outras formas de 

se pensar a infância na escola e no mundo contemporâneo. Além dos lugares demarcados e cristalizados 

de professor e de aluno, tomamos prioritariamente os conflitos e as tensões na convivência que existe entre 
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crianças e adultos na escola para analisar a distância que existe entre as concepções de infância (o que se 

espera das crianças) e como as crianças se mostram na realidade. O cenário que podemos perceber é que 

elas parecem desestabilizar as idéias tradicionais do mundo educacional. 

PROCESSO DE ESCOLARIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DE GÊNERO ENTRE JOVENS MULHERES DA 

ZONA RURAL 

 Área temática: Pesquisa em Psicologia Escolar/Educacional 

ALINE GALVÃO LIMA; CARLOS HENRIQUE DE SOUZA GERKEN  – UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 

JOÃO DEL-REI  

Financiador: CAPES 

Este trabalho teórico deriva da pesquisa “Processo de escolarização e construção da identidade de gênero: 

um foco na elaboração do projeto de vida de jovens mulheres da zona rural” realizada em nível de mestrado 

e que objetiva investigar a articulação entre o processo de escolarização e a construção da identidade de 

gênero entre jovens mulheres residentes na zona rural e que estudam na zona urbana, tomando como 

referência os fatores envolvidos na elaboração do projeto de vida dessas jovens. A revisão bibliográfica 

realizada demandou a elaboração de um quadro teórico-conceitual que articula as categorias de rural e 

urbano, de escolarização, de gênero e identidade de gênero. A partir de um levantamento acerca do debate 

e das teorias que se tem produzido sobre tais categorias, foi elaborado um referencial teórico sintetizado nas 

seguintes temáticas: o rural e o urbano como espaços inter-relacionados; o processo de escolarização como 

agente transformador das experiências no espaço rural; o “gênero” como categoria de análise; o gênero 

como construção histórica e social; as práticas escolares como agentes produtoras das identidades de 

gênero. Neste trabalho será demonstrado de que maneira essa discussão teórica torna-se fundamental para 

iluminar a questão da articulação entre o processo de escolarização e a construção da identidade de gênero 

entre jovens mulheres da zona rural tendo em vista os elementos que subjazem a elaboração do projeto de 

vida dessas jovens. 

A VIOLÊNCIA ESCOLAR, E SUAS INFLUÊNCIAS NA SUBJETIVIDADE DO INDIVÍDUO 

 Área temática: Pesquisa em Psicologia Escolar/Educacional 

CAMILA BERTELI MACEDO; BÁRBARA MARTINS GIANETTI; DIEGO PATRÍCIO DE OLIVEIRA; FLÁVIO 

SIMÕES DE ANDRADE; GABRIELA DOS SANTOS GUARDA; GUILHERME LUCHI; JANAÍNA QUARESMA 

LALUCCI; MILENA MONTEIRO CATARINO ZUCHETTO; RENATA KAROLINA GUIMARÃES TOSTA; YURI 

BUSIN; CLÁUDIA STELLA  

Segundo pesquisa realizada pela organização não governamental internacional PLAN, cerca de 1 milhão de 

crianças em todo o mundo sofrem algum tipo de violência nas escolas por dia. No Brasil foram pesquisados 

6 estados e 70% dos 12 mil estudantes afirmam terem sido vítimas de violência escolar, diferentes 

disciplinas procuram explicar o fenômeno da violência escolar que é tão presente no cotidiano. O presente 

trabalho teve como objetivo investigar as possíveis influências da violência escolar e suas consequências no 

desenvolvimento psicossocial do indivíduo. A analise foi feita por temáticas como O grupo e suas relações, 

O Ambiente escolar, A autoridade do professor e a Industria Cultural. O método de investigação utilizado foi 

a entrevista semi-aberta, na qual constavam perguntas sobre o histórico escolar do sujeito, a fim de verificar 

se ele participou ou sofreu algum tipo de violência escolar. Os sujeitos desta pesquisa foram 20 estudantes 

universitários, de ambos os sexos, do curso de Administração, que estudaram em escolas públicas e 

escolas particulares. a utilização dos dados obtidos durante o processo, e a pesquisa seguiu todos os 

trâmites éticos de pesquisa com humanos. Com este estudo concluí-se que a violência escolar pode 

influenciar na subjetividade do individuo, muitas vezes a forma como ele lida com o fenômeno é um fator 

determinante. Alguns acreditam que não se deve dar importância, essa percepção talvez seja influenciada, 

pela banalização e naturalização da violência escolar, que só é vista quando há consequências físicas se 

esquecendo muitas vezes como a violência moral pode influenciar na vida do individuo. Muitos aceitam a 

violência para não aumentar a agressão ou não ser excluídos do grupo. Os esforços pedagógicos devem se 

voltar para um sistema de ensino que tenha como objetivo a conscientização dos indivíduos, para eles 

possam ser capazes de se contrapor à violência. 

UMA CRÍTICA ÀS MANIFESTAÇÕES DA PATOLOGIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO – ANÁLISE DAS REVISTAS VEJA E NOVA 

ESCOLA 

 Área temática: Pesquisa em Psicologia Escolar/Educacional 
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CAMILA BERTELI MACEDO; AMANDA GONGORA TRUBILHANO; BRUNA MARANHOLI BATISTA SILVA; 

DANTE CARELI FERRARA; HELGA HELENA BATISTA MARTINS; JULIANA TANNY SALES DE OLIVEIRA; 

MARIANA ZANZINI; MAYARA DA SILVA LAZARINI; MILENA MONTEIRO CATARINO ZUCHETTO; ROSELI 

FERNANDES LINS CALDAS  – UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

Atualmente, muitas crianças estão sendo diagnosticadas de modo incorreto como portadoras de TDAH, 

dislexia, transtorno bipolar e outras patologias, desconsiderando-se que as dificuldades de aprendizagem 

são de fontes diversas, e não necessariamente têm origem biológica. O presente projeto tem como base o 

estudo da medicalização, rotulações direcionadas às crianças dentro e fora da escola, levando em conta a 

mídia como complemento fundamental para propagação de ideologias. Para a elaboração desta pesquisa 

qualitativa, de cunho documental foram realizadas buscas de reportagens nas revistas Veja e Nova Escola, 

durante o período de 2007 e 2008. Após a análise das matérias foram encontradas dezesseis reportagens 

que criticaram a medicalização, porém outras oito matérias a valorizaram, além de terem sido encontradas 

quatro matérias que possuem conteúdo ambíguo. Os dados encontrados foram divididos em seis eixos 

principais: valor do discurso científico; inclusão; culpabilização de alunos, professores e familiares; crítica à 

medicalização; valorização da patologização e associação de doenças decorrentes desta, e as 

multideterminações que envolvem a educação. Espera-se que essa pesquisa provoque reflexão sobre a 

questão da patologização e os problemas escolares encontrados nas revistas Veja e Nova Escola, além de 

informar e conscientizar profissionais da saúde, educação e a comunidade em geral. 

A PERCEPÇÃO DE COMPETÊNCIA, DE PERTENCIMENTO E ENGAJAMENTO EMOCIONAL COMO INDICADORES DO 

TIPO DE MOTIVAÇÃO 

 Área temática: Pesquisa em Psicologia Escolar/Educacional 

ELIANA EIK BORGES FERREIRA – UNIVERSIDADE ESTADUAL  DE LONDRINA; RAUL ARAGÃO 

MARTINS  – UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA – SÃO JOSÉ DO RIO PRETO  

De acordo com a teoria da autodeterminação proposta por Deci e Ryan (1985), o ser humano tem uma 

tendência natural, inata e construtiva para o desenvolvimento, dirigido para o crescimento do Self e a 

integração com as estruturas sociais. Esta teoria postula a existência e a necessidade da satisfação de três 

necessidades psicológicas básicas: a autonomia, a competência e o pertencimento, que seriam os 

determinantes da motivação intrínseca. Nesta perspectiva, o ambiente social, em especial a sala de aula 

como contexto rico de possibilidades, pode facilitar ou dificultar o desenvolvimento e a integração para a 

qual o ser humano está dotado ou propenso, ou ainda, interromper e fragmentar este processo, contribuindo 

de forma importante na motivação do aluno e no seu desempenho acadêmico. Ao professor cabe o papel de 

oferecer condições para um clima favorável à motivação intrínseca ou das formas auto-determinadas de 

motivação extrínseca. Esta pesquisa tem como objetivo examinar as relações entre o senso de 

competência, pertencimento, engajamento emocional, e o desempenho do estudante com o tipo de 

motivação do aluno, durante a quinta e sexta série do ensino fundamental, bem como, correlacionar estes 

dados com a percepção do professor sobre o engajamento emocional e o desempenho real do estudante na 

disciplina de português. Responderam ao questionário sobre percepção de competência e pertencimento 

624 alunos e seus professores responderam sobre o envolvimento emocional deles. Os resultados iniciais 

demonstram relação entre o tipo de motivação e a percepção de competência e engajamento. A partir dos 

mesmos, espera-se uma melhor compreensão dos principais elementos constitutivos dos processos 

motivacionais e sua dinâmica. Esperamos que o papel do professor e do ambiente da sala de aula fique 

mais claro, permitindo compreender a essência das necessidades básicas dos estudantes e de como 

promover e facilitar o seu desenvolvimento e integração. 

REUNIÃO DE PAIS E MESTRES:CAMPO MINADO DO DISCURSO PSICOPEDAGÓGICO 

 Área temática: Pesquisa em Psicologia Escolar/Educacional 

KATIA MIGUEL COLUS  

A reunião de pais e mestres tradicionalmente tem se apresentado como um momento concentrador de 

tensões e dissensões para todos os envolvidos. A presente pesquisa teve como objetivo investigar esta 

reunião, no contexto de uma 4a série do Ensino Fundamental de uma escola particular em Ribeirão Preto-

Estado de São Paulo. Buscou-se, através de quatro entrevistas estruturadas e dirigidas, a visão de quatro 

sujeitos participantes (a coordenadora pedagógica, a professora de uma das classes de 4ª série, uma aluna 

desta classe e a mãe da referida aluna), sobre os objetivos da reunião de pais e mestres, as expectativas 

existentes e seus desdobramentos, bem como as ideologias que permeiam estes encontros. As entrevistas 
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obedeceram a formatos semelhantes para a coordenadora pedagógica e para a professora, sofrendo 

algumas adaptações para a mãe da aluna e outras, para a aluna. A coordenadora e a professora foram 

entrevistadas nas dependências da escola, em momentos diferentes, e a aluna e sua mãe foram 

entrevistadas em suas casas, também separadamente. Percebeu-se, através de análise qualitativa (pela 

qual se optou, em detrimento de análise quantitativa) das respostas obtidas, que a reunião de pais e 

mestres esteve a serviço da manutenção do silenciamento e da disciplina de alunos e pais, por parte da 

escola, representada pelo professor no momento da reunião. Utilizando-se do discurso pedagógico, a escola 

transformou a reunião de pais e mestres em momento de afirmação de superioridade sobre as famílias, 

responsabilizando-as pelo fracasso de seus filhos, minando a possibilidade de encontro cooperativo e 

produtivo. Nas entrevistas realizadas este antagonismo latente e também manifesto se revela, através de 

uma breve análise do discurso, claramente delineado e vivenciado. 

A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

 Área temática: Pesquisa em Psicologia Escolar/Educacional 

ANGELIANE PATRICIA DOS SANTOS DIAS; DANIELI SEABRA MATOS DOS SANTOS; PAULO EDUARDO 

LOPES DA SILVA; REGINA MÁRCIA FONSECA FREITAS; ANELISE DE BARROS LEITE NOGUEIRA – 

CENTRO UNIVERSITÁRIO SALESIANO DE SÃO PAULO- CAMPUS LORENA  

O lúdico é um termo que faz referência à forma divertida das crianças desenvolverem suas habilidades, que 

serão importantes até mesmo para a vida adulta. Sendo assim, o presente trabalho é relevante, pois 

favorece a discussão em torno do desenvolvimento motor, cognitivo e psicossocial das crianças, além de 

estimular comportamentos adequados em geral e a interação por meio de jogos e brinquedos, constituindo-

se em seus objetivos. Trata-se de um trabalho de caráter sócio-educativo. Os dados foram registrados no 

decorrer das atividades propostas em torno de uma aplicação recreativa dirigida a crianças da camada 

popular, no total de 25. Contou-se com a consulta a livros, periódicos sobre a temática em questão. Utilizou-

se a técnica de observação sistemática direta para o registro das respostas do público-alvo mediante a 

explicação da proposta, tendo-se cumprido as etapas de pré-projeto, projeto e relatório no presente trabalho. 

Diante do problema de pesquisa, foi verificado que os brinquedos e jogos em grupo podem promover o 

desenvolvimento motor, cognitivo e psicossocial das crianças na faixa etária de 6 a 11 anos, com base na 

literatura revisada e na observação durante a atividade realizada (a qual mostrou sinais positivos em alguns 

aspectos, de modo especial envolvendo o aspecto sócio-afetivo). Entretanto, não foi possível avaliar os 

aspectos por completo devido à presença de variáveis intervenientes no dia da aplicação. Sugerem-se 

novos estudos com a mesma temática. 

A PRESENÇA DA PSICOLOGIA SÓCIO-HISTÓRICA NA PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO: UM ESTUDO DE PUBLICAÇÕES 

DA ANPED (2000-2005) 

 Área temática: Pesquisa em Psicologia Escolar/Educacional 

CHRISTIANE JACQUELINE MAGALY RAMOS; MARISA IRENE SIQUEIRA CASTANHO – CENTRO 

UNIVERSITÁRIO FIEO  

Este trabalho apresenta resultados de uma pesquisa das produções científicas da área da Psicologia 

Escolar e Educacional cuja fundamentação teórica era da abordagem Sócio-Histórica ou Histórico-Cultural, 

em especial de Vygotsky e seus seguidores. O recorte aqui apresentado refere-se às produções de 2000 a 

2005 do GT – 20: Psicologia da Educação da ANPEd identificado como tendo contribuições expressivas 

para a área. A pesquisa orientou-se pelas seguintes questões: a) Como a Psicologia Sócio-Histórica é 

entendida nos vários trabalhos? b) Como esta abordagem se articula com a análise de processos 

educacionais, quer nas pesquisas de cunho teórico quer nas pesquisas de campo? A proposta metodológica 

teve como base a análise de conteúdo. Na leitura dos resumos buscou-se localizar o referencial teórico de 

interesse da pesquisa; foram selecionados 33 trabalhos, dos quais 11 escolhidos para uma análise 

aprofundada dos textos completos, a partir de uma organização prévia em nove categorias: apropriação da 

linguagem; mediação do professor; mediação tecnológica; sentido do trabalho docente; dinâmica das 

relações interpessoais, conflitos e valores; formação de professores; natureza do processo de 

desenvolvimento; psicologia da educação e pensamento crítico; fundamentos da teoria. Os resultados 

revelam uma significativa presença da abordagem, pelo número de trabalhos, autores, explicitação dos 

pressupostos teóricos e epistemológicos. Evidencia-se a maneira como os fenômenos psicológicos se 

articulam aos processos educacionais de não separação entre a teoria e a prática e entre a Psicologia e a 

Educação. Ressalta-se a relevância das produções e sua qualidade na apropriação de uma teoria que 



 
ISSN-1981-2566 

                                                                                                                                                                     82 
 

parece responder a temáticas significativas da área da Psicologia Escolar e Educacional: das políticas 

públicas de assistência à educação; dos processos cognitivos e afetivos na aprendizagem; da formação do 

professor; dos recursos tecnológicos; dos fundamentos do processo educacional, mantendo como figuras 

centrais o professor como mediador e o aluno como sujeito ativo do processo. 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM E CULTURA ESCOLAR: O PONTO NEVRÁLGICO DA EDUCAÇÃO. 

 Área temática: Pesquisa em Psicologia Escolar/Educacional 

DANIELA CRISTINA BRUNO SATO; ANA RAQUEL LUCATO CIANFLONE – UNIVERSIDADE DE SÃO 

PAULO   

Financiador: CNPQ 

Avaliação da aprendizagem e cultura escolar: o ponto nevrálgico da educação. A Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional 9394/96, ao propor a organização do ensino em ciclos e o regime de progressão 

continuada, introduz importantes modificações nos sistemas de ensino e nas práticas de avaliação adotadas 

nas escolas brasileiras. No Estado de São Paulo, toda rede está sob essa forma de organização desde 

1998. Com base no exposto, foram definidos como objetivos da pesquisa: investigar junto à equipe 

pedagógica, professores e funcionários as concepções e práticas associadas à organização do ensino em 

ciclos; quais valores permeiam as práticas avaliativas escolares e constituem o ambiente avaliativo da sala 

de aula; quais dificuldades podem ser identificadas nessa relação e como são eventualmente superadas. A 

pesquisa foi realizada em uma escola de ensino fundamental da rede estadual paulista; os participantes 

foram professores, equipe pedagógica, e funcionários. Foi adotado o referencial teórico-metodológico da 

pesquisa qualitativa. Os procedimentos de pesquisa envolveram: observação participante ao longo de um 

ano letivo, entrevistas e análise documental. Do conjunto de dados coletados, uma das principais categorias 

emergentes foi intitulada: avaliação da aprendizagem e cultura escolar: o ponto nevrálgico da educação. A 

análise permitiu concluir que há dificuldades na organização do trabalho pedagógico e condições estruturais 

da escola que impedem a efetividade de atividades de reforço; há movimentos, no interior da escola, de 

resistência e adaptação à desseriação e à não-reprovação, bem como, mudanças na concepção das 

funções da avaliação – de uma concepção classificatória para outra mais processual e formativa; no entanto 

apesar da ênfase no papel formativo da avaliação da aprendizagem foi possível registrar que há uma 

relação de tensão entre a avaliação interna a avaliação externa do sistema, voltada para verificação de 

resultados. Trabalho resultante de uma dissertação de mestrado. 

A CONSTITUIÇÃO DA CRIANÇA NA ESCOLA: RELATO DE UMA PESQUISA NA PERSPECTIVA HISTÓRICO-CULTURAL 

 Pesquisa em Psicologia Escolar/Educacional 

DENISE SILVA ROCHA; SILVIA MARIA CINTRA DA SILVA – UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA   

Na perspectiva histórico-cultural a criança está, desde seu nascimento, inserida em um universo de signos e 

símbolos culturalmente partilhados que medeiam sua relação com o mundo e a partir dos quais se constitui. 

Vigotski destaca, assim, a imprescindibilidade do outro na construção do conhecimento e também na 

constituição do próprio sujeito e suas formas de agir. Ademais, ao refletir sobre a educação escolar, destaca 

o quanto o acesso à esta instituição é impactante para a constituição e transformação das funções 

psicológicas superiores. Nesta perspectiva, apresentamos uma pesquisa de mestrado, em finalização, que 

tem como objeto de estudo a constituição da criança na escola. Para tanto, elegemos o universo da 

Educação Infantil como campo de investigação e a observação de uma turma, registro em notas de campo e 

entrevistas com professores como opção metodológica. A turma investigada tem 20 alunos, com idade entre 

três anos e seis meses e quatro anos e seis meses. Os dados construídos apontam as marcas que a escola 

vai criando nas crianças, no que se refere às exigências, regras e possibilidades de ser e estar naquele 

lugar. Outro aspecto observado diz respeito à apropriação pelas crianças do que chamamos “universo 

escolar” – que engloba tanto aspectos materiais, quanto subjetivos – e a demonstração desta apropriação 

em suas falas, relações e posicionamentos diante de situações. Fica explícito que a educação e as 

experiências de aprendizagem são indispensáveis para a constituição da pessoa e vêem da família, da 

sociedade como um todo e, especialmente, da escola, que passa a ser o local de internalização das 

relações sociais e de formação social da mente. Desse modo, destacamos a importância de estudos que 

investigam os anos iniciais de escolarização, já que são momentos preciosos para a compreensão da 

aprendizagem e desenvolvimento das crianças e das propostas educacionais a elas direcionadas. 

POLÍTICAS EDUCACIONAIS, PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO E ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO ESCOLAR: DESAFIOS 

E PERSPECTIVAS 
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 Pesquisa em Psicologia Escolar/Educacional 

IZABELLA MENDES SANT ANA; IZABELLA MENDES SANT ANA – UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 

JOÃO DEL-REI; RAQUEL SOUZA LOBO GUZZO  – PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE 

CAMPINAS  

  Financiador: CNPQ 

Este estudo visou conhecer como professores de uma escola pública de Ensino Fundamental, do município 

de Campinas, percebiam sua atuação durante a efetivação de um projeto político-pedagógico pautado em 

uma perspectiva emancipadora de Educação e no processo de implementação de duas políticas 

educacionais (Escola de Nove Anos e Ampliação do horário escolar). Como objetivos específicos foram 

definidos: a) conhecer a visão dos professores sobre as referidas políticas educacionais; b) analisar as 

dificuldades encontradas no processo de implantação do projeto político-pedagógico e das políticas 

educacionais; e c) discutir os resultados da intervenção do psicólogo nesse contexto a partir da adoção de 

referenciais da Psicologia Escolar e da Psicologia Social Comunitária. Foi realizada uma pesquisa 

participante, na qual um grupo de 10 professoras foi acompanhado em suas reuniões de trabalho docente 

ao longo de quatro semestres. Os procedimentos usados envolveram entrevistas individuais, consulta 

documental e registros em diários de campo. As informações obtidas indicaram a importância da 

participação dos educadores nas discussões sobre a implantação dessas políticas e de preparação prévia 

da escola diante das mudanças propostas; a existência de contradições entre a concepção de educação 

adotada e a prática realizada na escola; a presença de diferentes formas de alienação no trabalho docente e 

de participação das professoras frente aos problemas encontrados, além da existência de algumas 

concepções divergentes entre o serviço de psicologia e os professores quanto às estratégias de intervenção 

direcionadas aos educandos. Embora a atuação do psicólogo estivesse voltada ao fortalecimento e à 

promoção da reflexão dos educadores sobre as condições de opressão a que estavam submetidos, o grupo 

avançou pouco em direção à adoção da perspectiva crítica na prática docente e demonstrou não crer na sua 

força política como instrumento de mudança da realidade. 

O DOMÍNIO DAS HABILIDADES LINGUÍSTICAS E A PRODUÇÃO DE NARRATIVAS POR CRIANÇAS COM 

DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM DA LINGUAGEM ESCRITA 

 Área temática: Leitura/Escrita 

GIULIANA RAMIRES DE SANTANA; DAYANE LOUREIRO; GISELE SOUZA; ANA LUCIA GOMES; JANE 

CORREA – UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

Financiador: FAPERJ 

O presente trabalho pretende examinar os correlatos de leitura e conhecimento ortográfico de crianças com 

dificuldades específicas de aprendizagem da escrita e que apresentam produções narrativas de mesmo 

nível de coerência. O nível de coerência textual relaciona-se à presença nas produções infantis de 

componentes estruturais das narrativas de histórias: introdução da cena e dos personagens, 

desenvolvimento da situação-problema e desfecho. As produções analisadas em nosso estudo incluíam 

uma descrição da cena e personagens da história com a apresentação de uma ação inicial. As tarefas de 

leitura e escrita do Teste de Desenvolvimento Escolar foram empregadas para avaliação dos correlatos de 

leitura e conhecimento ortográfico das crianças. As histórias foram também analisadas quanto à ortografia e 

demais convenções da escrita. Os textos foram divididos em dois grupos de acordo com a habilidade das 

crianças de organização das palavras na frase separando-as por espaços em branco. No grupo cujos textos 

continham palavras segmentadas convencionalmente, constatou-se tanto na leitura quanto na escrita o 

domínio de correspondências grafofonêmicas regulares e de alguns padrões silábicos mais complexos 

(encontros consonantais ou dígrafos). As dificuldades ortográficas encontradas neste grupo diziam respeito 

ao emprego das regularidades de posição e a grafia de palavras irregulares. Em contrapartida, as crianças, 

cujos textos apresentavam segmentações não-convencionais, limitaram-se a ler e escrever palavras 

seguindo o padrão consoante-vogal, muitas vezes grafando parcialmente palavras mais complexas. 

Apresentavam ainda dificuldades relativas à troca de letras e omissão de letras ou sílabas. A produção de 

narrativas em um nível elementar de coerência por crianças com dificuldades específicas de aprendizagem 

da linguagem escrita não parece associada, portanto, a um correlato único de leitura e escrita, mas 

dicotômico. O domínio das convenções relativas à segmentação da palavra na escrita no texto e os 

conhecimentos ortográficos que as crianças possuem permitem a identificação de cada um desses perfis.  

O PROFESSOR E A LEITURA NUM CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES 



 
ISSN-1981-2566 

                                                                                                                                                                     84 
 

 Área temática: Leitura/Escrita 

MARIA CELINA TEIXEIRA VIEIRA  

O trabalho aborda a leitura e sua importância no processo de ensino e aprendizagem no ensino superior. A 

partir de conceitos da psicologia e da psicolingüística mostra que ler não é apenas decodificar, mas, 

sobretudo, compreender, interpretar, inferir, perceber o dito e, principalmente, o não dito, incorporar 

conhecimentos e idéias, mediante os próprios conhecimentos e experiências pessoais. Professores e alunos 

dependem do texto em quaisquer disciplinas do currículo, como veículo de idéias, informações e cultura em 

um mundo globalizado, com as mais sofisticadas tecnologias, o texto continua com seu valor, permeando 

toda a comunicação acadêmica, empresarial e social. Pesquisas apontam que os estudantes, incluindo os 

universitários no Brasil lêem pouco, pouco entendem o que lêem o que afeta radicalmente sua competência 

no processo ensino e aprendizagem. As informações relativas à leitura na universidade, de que o professor 

dispõe são poucas, assim: Que razão o professor tem ao usar textos no processo de ensino e 

aprendizagem? Que orientação oferece? Como discute em classe o conteúdo do texto supostamente lido 

pelo aluno? Realizamos um estudo de traço qualitativo num curso de formação de educadores, envolvendo 

alunos e professores. Analisamos os dados e evidenciamos entre outros aspectos, que os professores 

consideram o texto um elemento fundamental no processo de ensino e aprendizagem, pois direciona e 

subsidia a estruturação do raciocínio em classe. Na orientação que os mesmos oferecem ao texto indicado 

para a leitura, confirmou-se a tese de que os professores usam práticas de leitura adequadas do ponto de 

vista da teoria, porém de forma assistemática. A forma como os professores discutem em classe, o conteúdo 

do texto caracterizou-se pela reprodução. Entendemos que cabe ao professor a mediação no processo de 

tornar o aluno leitor competente, por meio de uma concepção de leitura que ponham em contato o texto, o 

autor, o leitor. 

CONTRIBUIÇÕES DA LINGUÍSTICA PARA O ESTUDO DA DISLEXIA 

 Área temática: Leitura/Escrita 

SILVIA ELAINE PEREIRA  

Vários profissionais nos auxiliam a compreender a dislexia, como psicólogos, psicopedagogos e 

neurologistas. Ao verificar grupos de instituições respeitadas que diagnosticam a dislexia, observa-se que 

outros profissionais capacitados para discussões sobre linguagem e aprendizado de linguagem, como 

linguistas ou professores de língua portuguesa, poderiam reforçar a compreensão teórica da dislexia. 

Acreditamos que a Linguística tenha muito a contribuir, sobretudo se considerarmos a existência de novas 

teorias que questionam o papel da linguagem na constituição do ser humano também como ser social. Se a 

dislexia altera a relação do sujeito com seu processo de aprendizagem da língua e com outros sujeitos, 

muito se pode explorar em várias áreas de conhecimento para a compreensão deste tema. O trabalho a ser 

apresentado aborda questões fundamentais para a compreensão da linguagem, como os níveis de análise 

linguística e a influência de questões sociais, portanto discursivas, no aprendizado de uma língua e como a 

dislexia pode ser abordada do ponto de vista linguístico. Este trabalho tem como objetivo alinhar-se com 

outras discussões sobre a dislexia, ao agregar novas ferramentas para sua análise. 

A EDUCAÇÃO NOS PROCESSOS DE MIDIATIZAÇÃO DA INFÂNCIA CONTEMPORÂNEA 

 Área temática: Educação e Direitos Humanos 

ADRIANA CARRIJO – UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO  

Ancorada no contexto social e histórico atual proponho evidenciar a Educação através dos processos de 

midiatização da infância cartografando um movimento de modelização desse sujeito-criança e de seu 

desenvolvimento/aprendizagem através de recortes de jornais. A partir dessa idéia, interrogo a emergência 

de psicopatologias de aspecto seriado, tais como: o " Transtorno do Deficit de Atenção/Hiperatividade" , o " 

Transtorno do Humor Bipolar" e o "Transtorno Desafiador/ Opositor" considerando-os como processos de 

produção de subjetividade que revelam uma recente concepção de infância marcada pela psicopatologia e 

pela medicalização. A mídia impressa ocupa uma função- chave nessa produção de subjetividade infantil, 

pois agencia uma relação de saber-poder que informa os pais orientando-os a um campo intervencionista e 

co-tutelar encarnado pelos especialistas . Dessa forma, a análise do discurso midiático revelaria não só os 

processos de produção de subjetividade infantil contemporânea mas a própria como objeto capitalizado, 

qual seja, como sub- produto de dispositivos múltiplos que agenciariam novas formas de convivência com a 

criança/infância acionados por regimes de verdades que não comportam a alteridade, mas enaltecem o 

comportamento e a bioidentidade. Os processos de midiatização da infância contemporânea são 
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reveladores de uma forte tendência a sua psicopatologização e de um raciocínio clínico e educacional de 

cunho organicista inspirado nas recorrentes revelações neurocientíficas . Disso resulta o compromisso de 

pensar a disjunção dos lugares sociais ocupados pela família e escola na contemporaneidade enfrentado o 

desafio de entender essa engrenagem que coloca a criança e a infância nos trilhos das linhas de produção: 

formatada, ditada e re-editada para apropriação e afirmação de novos saberes e práticas. 

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A EDUCAÇÃO NO CAMPO E AS PERSPECTIVAS DE ESCOLARIZAÇÃO DOS 

MOVIMENTOS SOCIAIS 

 Área temática: Educação e Direitos Humanos 

ANA CECÍLIA OLIVEIRA SILVA 

O Brasil vivenciou um intenso processo de urbanização em meados do séc. XX., consequência da 

industrialização das forças produtivas. O atraso do desenvolvimento industrial e tecnológico do país, se 

comparado com as nações desenvolvidas da Europa e os Estados Unidos, desencadeou uma política de 

crescimento submetida a financiamentos e acordos internacionais. A mecanização do campo é uma 

consequência desta industrialização que teve impactos diretos no modelo social de ocupação do meio rural. 

Os dados apontam que a maior parte do território rural é ocupado pelos latifúndios enquanto uma parcela 

mínima é destinada aos pequenos produtores. Estes dados explicitam a desigualdade social do país e a 

centralidade política dos interesses da classe dominante. O interesse desta investigação consiste em avaliar 

as políticas publicas da educação no campo, discutindo as necessidades específicas de uma ampla classe 

de trabalhadores rurais, denominados “sem-terra”. A história da educação no campo nos mostra que, em 

decorrência das transformações da sociedade a educação no meio rural passa a ser pensada num 

paradigma essencialmente urbano, há uma desvalorização do campo enquanto local de produção de cultura 

e de vida familiar. As políticas de transposição do modelo de educação urbano para o campo refletem uma 

tendência em homogeneizar as características e necessidades da população, negando assim, suas 

especificidades culturais. Evidenciamos também, uma relação direta entre o currículo dos cursos de 

graduação diretamente relacionadas ao campo, e o modelo da grande produção agrícola industrial. Os 

movimentos sociais do campo, com destaque para o MST, são contestatórios ao modelo escolar vigente, 

criticando sobretudo seu caráter tecnicista. A psicologia escolar crítica, ao analisar os determinantes 

históricos e culturais na formação dos indivíduos, pode contribuir com o desvelamento das reais 

necessidades da população brasileira. 

O PSICÓLOGO EM PROJETOS CULTURAIS E SOCIAIS 

 Área temática: Educação e Direitos Humanos 

ANAI HAESER PEÑA; MARIA CLÁUDIA SANTOS LOPES DE OLIVEIRA – UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA   

  Financiador: CNPQ 

Assistimos a uma crescente ampliação da compreensão do trabalho e campo de ação da Psicologia. Em 

paralelo, solidificam-se o compromisso social de psicólogos e a incorporação de questões relativas aos 

direitos humanos em seu saber, fazer e aprender. Nesse sentido, o presente trabalho objetiva construir uma 

reflexão sobre a inserção do psicólogo em projetos sociais ou culturais. Esse estudo é parte de uma 

pesquisa de mestrado, em andamento, sobre os processos de subjetivação engendrados em adultos a partir 

da experiência de participação, durante a adolescência, em projeto cultural ou social com atividade de 

educação em arte. As informações foram construídas a partir de 6 entrevistas com coordenadores de 

projetos sociais e culturais da cidade de Ceilândia – D.F., bem como 3 entrevistas narrativas autobiográficas, 

uma verbal e outra visual-fotográfica, com 2 participantes de um dos projetos. Essas informações foram 

organizadas em contos e são analisadas através da análise de pequenas histórias, tendo como eixos 

norteadores as perspectivas sócio-histórico-cultural em psicologia, relacionada a aportes dialógicos e à 

psicologia narrativa. Os resultados apontam as seguintes demandas em relação à Psicologia: a) 

acompanhamento das atividades e propostas dos projetos; b) avaliação das mesmas quanto ao alcance dos 

objetivos e satisfação das necessidades das partes envolvidas, de forma a reelaborar ou reformular no que 

for necessário; c) interface entre projeto, público-alvo, comunidade, órgãos governamentais e não-

governamentais de fomento. Os desafios enfrentados pelos projetos estudados e expressos, em parte, em 

relação às demandas junto a psicólogos reiteram a necessidade de ampliarmos os campos de ação da 

Psicologia, em especial da Psicologia Escolar, bem como reafirmam a necessidade de uma atuação do 

psicólogo que esteja implicada e social e politicamente. Indicam, também um caminho para o psicólogo 

atuar na garantia do direito de participação na vida cultural, bem como do desenvolvimento cultural. 
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A COMPREENSÃO DAS PRÁTICAS EDUCATIVAS NO CONTEXTO FAMILIAR, SOB O OLHAR DA CRIANÇA. 

 Área temática: Família 

BRUNA MARIA SOUZA GOMES; BRUNA MARIA SOUZA GOMES –  HELOISA SZYMANSKI – PONTIFÍCIA 

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

  Financiador: CNPQ 

A presente pesquisa teve como objetivo investigar como as crianças compreendem as práticas educativas 

utilizadas no contexto familiar. Pautou-se numa concepção existencial do ser humano, concebendo o 

homem como um ser de possibilidades, relacional, entendido como pro-jeto. A compreensão de 

desenvolvimento adotada fundamentou-se no pensamento de Merleau-Ponty que pressupõe o polimorfismo 

infantil e a infância como um fenômeno plural. Nos estudos da sociologia da infância buscaram-se as 

especificidades das pesquisas realizadas com crianças. Apoiou-se ainda na prática dialógica de Paulo Freire 

e no processo educativo como humanização. Trata-se de uma pesquisa qualitativa de base fenomenológica. 

Participaram deste estudo nove crianças de quarta série de uma escola pública de ensino fundamental. 

Realizou-se um encontro coletivo para dar voz às crianças. Como procedimento, foi elaborada, 

primeiramente, uma atividade de aquecimento, que consistiu na escolha e descrição de gravuras contendo 

diferentes configurações familiares. Além disso, solicitou-se que as crianças fizessem um desenho coletivo, 

tendo a família como temática e, em seguida, discutiu-se o desenho elaborado. A análise dos dados 

desvelou o sentido das práticas educativas familiares para as crianças. Os resultados alcançados apontam 

para uma apropriação e reprodução, por parte das crianças, das práticas educativas utilizadas na família. O 

cuidado foi basicamente associado ao cuidado físico e às crianças pequenas. A figura dos irmãos mais 

velhos como cuidadores apareceu fortemente atrelada à experiência das crianças. As práticas educativas 

não se desvincularam de uma forma de cuidar autoritária a não ser pelo desejado. A descoberta da prática 

dialógica como algo desejado mostra-se como um estímulo para novas investigações e abre perspectivas 

para trabalhos com famílias e com as próprias crianças, calcados numa educação humanizadora, com 

igualdade de valores na relação entre seres humanos, porém sem negar a autoridade que cabe aos adultos. 

A PSICOLOGIA ESCOLAR E A INTERVENÇÃO COM FAMÍLIAS: PROJETO CRIANDO RAÍZES 

 Área temática: Família 

CLARICE REGINA CATELAN FERREIRA; CLARICE REGINA CATELAN FERREIRA   

  Financiador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA – PR / FIA 

O projeto Criando Raízes, concebido e implementado no município de Cidade Gaúcha – PR, surgiu como 

uma iniciativa de profissionais do setor de psicologia da Prefeitura Municipal, visando atender a necessidade 

– apontada pelas escolas municipais – da construção de um espaço que promovesse reflexão sobre a 

importância da família no desenvolvimento de seus filhos, de modo a promover melhorias na qualidade de 

vida e das relações familiares. Trata-se de um programa de 10 encontros, com frequência semanal e 

temáticas pré-definidas. Os pais são convidados a inscreverem-se e a participar de atividades em grupo, 

com de 10 a 20 participantes, tendo a oportunidade de partilhar experiências vividas em seu cotidiano. Os 

encontros são conduzidos por um psicólogo e a condução visa oportunizar um contato inicial com um tema 

e, através de técnicas de dinâmica de grupo (que propiciam e favorecem o contato e troca de informação) 

promover reflexão sobre a ação cotidiana, as representações culturais, as reproduções e a superação de 

alguns modelos vivenciados na própria infância dos participantes. Tal prática tem seus fundamentos éticos, 

teóricos e epistemológicos, respaldados em uma visão geral de mundo e de homem (entendido como ser 

social) no campo de uma tradição vinculada ao ideário filosófico marxista, com os princípios teóricos do 

campo da psicologia histórico-cultural necessários para compreender a gênese social da consciência e o 

processo de constituição da subjetividade como seu objeto de estudo e campo de atuação – com base em 

Vigotski e trabalhos de orientação vigotskiana. Iniciou-se em 2006 como projeto piloto e desde 2007 vem 

sendo aperfeiçoado de modo a ganhar maior consistência e atender cada vez mais famílias. Até o momento 

registramos 591 participantes. O Programa Bolsa Família, do governo federal, recentemente publicou esta 

experiência no Observatório de Boas Práticas. 

IMPACTOS A CURTO E A LONGO PRAZO DE UM PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PARA PAIS SOBRE O 

DESEMPENHO ACADÊMICO DE CRIANÇAS EM TRANSIÇÃO ESCOLAR 

 Área temática: Família 

FABIANA CIA; ELIZABETH JOAN BARHAM – UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS  

Financiador: FAPESP  
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Considerando que crianças cujos pais usam práticas disciplinares rígidas, oferecem supervisão inadequada 

e mantém baixa qualidade/frequência de interação com seu filho, têm maior probabilidade de apresentar 

problemas de desempenho acadêmico, este estudo teve por objetivo avaliar o impacto a curto e longo 

prazo, de um programa de intervenção com pais sobre o desempenho acadêmico de crianças da 1ª e 2ª 

séries. Para avaliar o impacto da intervenção, os participantes foram divididos em três grupos: GE1 (Grupo 

experimental 1 – 29 crianças cujos pais participaram da intervenção) e GE2 (Grupo experimental 2 – 36 

crianças cujas mães participaram da intervenção) e GC (Grupo controle – 34 crianças cujos pais e mães não 

participaram da intervenção). A maioria dos participantes era de classe socioeconômica baixa e 78,8% das 

crianças estavam na 2ª série e 21,2% na 1ª série do Ensino Fundamental, estudantes de três escolas 

públicas. Realizou-se a intervenção com os pais/mães, em 12 sessões (encontros semanais de 90-120 

minutos). Para responder ao objetivo, as crianças foram avaliadas em três momentos (pré-teste, pós-teste e 

follow-up, antes, imediatamente após e nove meses após o programa de intervenção, respectivamente) 

usando o Teste de Desempenho Escolar – TDE. Para comparar os dados dos três grupos utilizou-se 

MANOVA. Nas mudanças ocorridas entre o pré-teste e pós-teste (impactos curto prazo), as crianças do GE1 

e do GE2 tiveram uma mudança favorável e significativa na pontuação no subteste de leitura e total do TDE. 

Entre o pós-teste e o follow-up (impactos longo prazo), as crianças do GE2 tiveram um aumento significativo 

na pontuação em leitura, sendo que os ganhos a curto prazo não se alteraram no follow-up. Esses dados 

são indicativos da importância de programas de intervenção com os pais/mães para diminuir a incidência de 

crianças com baixo desempenho acadêmico e história de fracasso escolar. 

REPERCUSSÕES DA FORMAÇÃO DOCENTE SOBRE A PRÁTICA PEDAGÓGICA: A CONSTRUÇÃO DIALÓGICA DE 

SABERES DOCENTES 

 Área temática: Formação do Educador 

DANIELE KOHMOTO AMARAL; ANA CAROLINA BASTIDES HORIBE; – UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

Financiador: CNPQ 

Esta comunicação apresenta os resultados de pesquisas desenvolvidas no âmbito do projeto Formação 

continuada de professores e a mediação de tecnologias de ensino: limites e possibilidades (CNPQ 2006-

2009), que objetiva contribuir com a temática da formação de professores mediada por tecnologias de 

ensino. Toma como referencial empírico os dispositivos de formação do Programa Especial de Formação de 

Professores de 1ª. a 4ª. Séries do Ensino Fundamental, conhecido como PEC-Municípios. Como fontes de 

dados elegem-se as autobiografias escritas pelas alunas-professoras participantes do PEC e as entrevistas 

realizadas com estas docentes. O projeto analisa quatro pólos de formação, sendo que o presente trabalho 

se refere aos pólos de um município do Interior e outro da Grande São Paulo. A perspectiva analítica 

envolve três eixos temáticos: 1) Considerações e avaliações das alunas-professoras sobre o PEC: aspectos 

positivos e negativos; 2) Repercussões do PEC-Municípios sobre a prática docente; 3) Apropriação do 

discurso pedagógico hegemônico e sua relação com a prática docente. A análise dos dados evidencia a 

utilização pelo PEC de estratégias formativas que propiciaram o estabelecimento de espaços de diálogos 

em que saberes docentes foram construídos e mobilizados. As entrevistadas relatam estarem mais aptas a 

discernir os problemas produzidos no atual sistema educacional, distinguindo o que é responsabilidade do 

estado e o que depende da organização intra-escolar. Concluímos que a escrita autobiográfica, ao mobilizar 

os conhecimentos constituídos na experiência prática das docentes e lhes conferir um estatuto de saber, 

promoveu a valorização e o reconhecimento destes saberes da experiência. Pudemos depreender, ainda, 

um posicionamento crítico das docentes com relação às formas de avaliação e conteúdos veiculados no 

curso, indicando que (re)apropriação de práticas perpassa a experiência profissional e de vida. Esta 

investigação tem contribuído com a pesquisa educacional por impulsionar a discussão crítica sobre as 

práticas de formação desenvolvidas após a LDB 9394/96. 

QUAL PSICOLOGIA PARA PROFESSORES? 

 Área temática: Ensino de Psicologia 

DELIA MARIA CARMEN DE CÉSARIS    

O presente trabalho surge da seguinte questão: qual seria a psicologia que um professor precisaria em sua 

prática profissional? Será que ainda é possível para a psicologia fazer algo pela educação? E quando 

falamos disto, de que psicologia se trata? O que se entende por psicologia? Compreender tudo? Se cada 

professor tem seu próprio repertório e estilo, que papel tem a psicologia nesse contexto? Significa isto não 

ter contexto (nem texto)? Um todo vale? É essa a mensagem que a psicologia do século XX nos deixou? 
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Trata-se acaso de fazer de conta que se ensina e de fazer de conta que se aprende? Houve épocas em que 

se acreditava que se poderiam superar as mazelas da educação, e isto se adverte também hoje nos anseios 

dos profissionais que querem levar às escolas o que aprendem na universidade, nos cursos, nos 

congressos, mas a pergunta segue: qual psicologia. A do discurso universitário? Lacan, em Além do 

princípio de realidade (1936), fez um esboço crítico sobre a Psicologia dos começos do século XX, em 

contraposição à descoberta freudiana. Ele mesmo se declara como anti-filósofo. Mas também se 

considerava anti-psicólogo ao instalar seu pensamento em uma espécie de fratura entre saber e verdade. 

No ensaio mencionado, Lacan formulará uma acirrada crítica ao associacionismo, fazendo uma diferença 

entre a “verdade da Psicologia” e a psicanálise como “Psicologia da verdade”. Se a psicologia que nos legou 

o positivismo fracassou estrondosamente para dar conta das subjetividades, e, como afirma Lacan, o objeto 

da psicologia deve ser definido em termos essencialmente relativistas, haveria hoje uma psicologia à que os 

professores poderiam apelar para dar conta das subjetividades pós-modernas, onde todas as certezas se 

pulverizaram?   

AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO NA ÊNFASE EM EDUCAÇÃO E COMPROMISSO SOCIAL: UMA ANÁLISE DOCUMENTAL DO 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 

 Área temática: Ensino de Psicologia 

DENISE PEREIRA DE ALCANTARA FERRAZ; ANTONIA CRISTINA PELUSO DE AZEVEDO; DAYANE DE 

SOUZA SALOMÃO; JANAINA CESCON DOS SANTOS – CENTRO UNIVERSITÁRIO SALESIANO DE SÃO 

PAULO – CAMPUS LORENA  

No curso de Psicologia do Centro Unisal – U.E. de Lorena, a ênfase em Educação e Compromisso Social 

tem como objetivo propiciar ao aluno a oportunidade de exercício de competências e habilidades específicas 

na área, de modo que o aluno mantenha contato com as realidades e os contextos educativos e sociais, 

desenvolvendo projetos que o habilite a trabalhar com prevenção, educação social, equipes 

multiprofissionais, orientação e intervenção em situações escolares e sociais e no desenvolvimento humano. 

O presente trabalho teve como objetivo analisar a qualidade do estágio de todos os optantes na ênfase 

acima discriminada em seus múltiplos aspectos, durante o ano de 2008. A metodologia envolveu a análise 

dos relatórios de avaliação estruturados pelos estagiários da ênfase. Foram lidos 54 relatórios de avaliação, 

sendo os dados coletados submetidos à Análise de Conteúdo (BARDIN,2001). Os itens avaliativos foram 

categorizados e analisados. Os resultados apontaram que, a maioria dos estagiários possui uma 

conceituação clara sobre a ênfase, conceito esse direcionado a ações preventivas e atuações sistêmicas em 

contextos sociais e educacionais. Os projetos de Brinquedoteca, Estimulação Precoce, Reminiscências e 

História de vida, Orientação Profissional, foram os mais desenvolvidos pelos estagiários. Todas as 

disciplinas cursadas contribuíram para o desenvolvimento dos estágios na ênfase, especialmente a 

Psicologia do Desenvolvimento. Há destaque para a qualidade dos supervisores e das supervisões dos 

estágios. Alguns relatórios apontam que o tempo dedicado às supervisões deveria ser ampliado. Quase 

todos os estagiários confirmaram a sua satisfação com a escolha da ênfase. Em nível de conclusão, pode-

se afirmar que há uma consciência presente nos estagiários em relação ao conceito e significado da ênfase, 

de modo que os projetos de estágio ocorrem de forma articulada, permitindo que estagiário e instituição 

cedente venham a ter uma visão sistêmica da atuação do psicólogo com demandas sociais e educacionais. 

CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 Área temática: Formação do Educador 

MARA LAGO   

O presente trabalho é fruto das inquietações do cotidiano profissional como psicóloga que atua em 

assessoria de professores na rede municipal de ensino de Porto Alegre acerca da inclusão de alunos com 

necessidades especiais no ensino regular. Esta prática visa atender ao ideal de uma escola para todos. 

Uma queixa freqüente apresentada por alguns professores, é a falta de formação para trabalhar com alunos 

que apresentam diferenças significativas nos processos de aprendizagem. Em minha pesquisa de mestrado 

destaco a urgência de um planejamento de políticas públicas que visem oferecer formação em serviço para 

professores, visto que “educar para a diversidade” pressupõe mudanças radicais na concepção de 

escolarização, em todas as suas dimensões, institucionais, curriculares, etc. Promover uma pesquisa sobre 

esse cotidiano permitiu apontar questões que visam contribuir para a sua transformação e para a 

qualificação das relações educativas que aí se processam. A inclusão escolar envolve mudanças nos mais 

variados aspectos do cotidiano da escola, estabelecendo novas formas de se relacionar com as diferenças 
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provocadas por alunos que antes não faziam parte deste contexto. Na pesquisa, observou-se que as trocas 

valorizadas entre educadores são aquelas entre um grupo identificado por idéias compartilhadas. No 

entanto, parece não haver um avanço no sentido de coordenar diferentes escalas de valores, que poderia 

ser oportunizado pela interação entre todo o coletivo da escola. Neste sentido a psicologia oferece um 

arsenal teórico-metodológico capaz de intervir diretamente nos grupos de professores afim de proporcionar 

um espaço produtivo de troca, instituindo novas formas de conceber e se relacionar com o cotidiano escolar. 

Em consequência, atuar diretamente na prevenção do stress laboral, que tem levado tantos professores a 

um sofrimento capaz de produzir doenças e afastamentos do trabalho. 

PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO NAS LICENCIATURAS NA UFMS/CAMPO GRANDE – MS: MAPEANDO O EXISTENTE E 

CONHECENDO AS CONCEPÇÕES DOS ALUNOS. 

 Área temática: Ensino de Psicologia 

SÔNIA DA CUNHA URT; EDER AHMAD CHARAF EDDINE; ERLINDA MARTINS BATISTA; JOELCI MORA 

SILVA – UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO DO SUL  

O presente trabalho pesquisou a disciplina Psicologia em sua interface com a Educação, nas licenciaturas 

da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no campus de Campo Grande, objetivando: Identificar 

entre suas características acadêmicas, no que tange a carga horária, plano de ensino, bibliografia 

recomendada e Investigar as expectativas e concepções dos alunos acerca da influência dessa disciplina 

em suas práticas pedagógicas. Os sujeitos foram acadêmicos dos Cursos de Licenciaturas da referida 

instituição, que cursaram a disciplina na área de Psicologia e Educação no ano de 2008. Como instrumentos 

para coleta dos dados, foram aplicados questionários aos alunos das turmas que cursaram essas disciplinas 

distribuídas nas licenciaturas; e a análise documental das planilhas das licenciaturas. Os resultados são 

revelados em três fases: primeiro apresentam-se os dados das disciplinas; carga horária, programas e 

bibliografia disponibilizada. Em seguida, são mapeados tópicos que mostram situações, definidas a partir da 

concepção vigotskiana de formação de conceitos científicos e espontâneos. E, por último, são analisadas as 

concepções dos alunos e professores que demonstram a disciplina se constituindo como espaço do 

aprender e do ensinar podendo favorecer mudanças nas práticas pedagógicas e profissionais dos 

professores e nos conceitos espontâneos dos alunos. O trabalho destaca a necessidade de outros estudos, 

particularmente sobre outros cursos ofertantes dessa disciplina buscando focalizar a formação de conceitos 

científicos e espontâneos no ensino e na aprendizagem na Psicologia da Educação. Requer ainda um 

programa de abrangência dos atos educativos que vá além do caráter disciplinar.  

PSICÓLOGOS EM REDE: REFLEXÕES SOBRE O TRABALHO EM EDUCAÇÃO 

 Área temática: Formação do Psicólogo Escolar/Educacional 

ANDRÉ KRAEMER BETTS; INÊS HENNIGEN – UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL   

Financiador: UFRGS 

A psicologia pode contribuir de forma relevante para uma educação de qualidade para todos. Entretanto, a 

psicologia escolar não tem sido priorizada no âmbito das políticas públicas de educação, nos espaços 

escolares e mesmo por muitos psicólogos. Objetivando problematizar tal condição, concebemos um híbrido 

de pesquisa e curso de extensão virtual nomeado “Psicologia escolar em rede: mapeando práticas, 

possibilitando reflexões”. Buscamos conhecer as práticas dos psicólogos escolares e oportunizar-lhes a 

reflexão, a construção de conhecimento e a invenção de novos modos de trabalhar. Participaram do curso, 

desenvolvido através da plataforma Moodle/Ufrgs, 23 psicólogas vinculadas a instituições escolares públicas 

e privadas gaúchas, que tinham como expectativa trocar experiências, se atualizar e potencializar suas 

práticas. O curso se desenvolveu majoritariamente através de fóruns, nos quais as participantes relataram 

seu percurso profissional, refletiram sobre uma produção do CFP para o Ano da Psicologia na Educação, 

compartilharam trabalhos realizados e debateram temáticas relevantes do campo. Em diferentes momentos, 

foram discutidas questões que atravessam o fazer dos psicólogos nas instituições educacionais, tais como 

as dificuldades que enfrentam, o papel do psicólogo escolar, a formação acadêmica, a idéia de neutralidade 

e temáticas como violência e bullying, e inclusão. O debate foi mais profícuo quando relativo às práticas 

desenvolvidas pelas psicólogas e, segundo elas, o curso contribuiu para repensar seu trabalho. A vontade 

de seguir estabelecendo contato e diálogo com as colegas, manifesta nas avaliações, sinaliza a pertinência 

e importância do projeto. Discutimos a produção de conhecimentos realizada a partir das características da 

proposta do projeto, que remete à pesquisa-intervenção. Em função dos resultados da iniciativa e tendo em 

vista as contínuas mudanças sociais, os renovados desafios e necessidades educacionais, acreditamos que 
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espaços de discussão como esse possam ser uma estratégia para revigorar e incrementar a interface 

psicologia/educação. 

CONSTRUINDO POSSIBILIDADES DE ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO ESCOLAR COM GRUPO DE CRIANÇAS 

 Área temática: Formação do Psicólogo Escolar/Educacional 

ANDRESSA MOREIRA DE SOUZA BORGES; CAROLINA PIRES LOPES; GABRIEL FERNANDES 

FACINCANI; OTÁVIO NAVES MICHELOTO; TATIANA ÁVILA DE LUCIA; WILLIAN VAZ; CARMEN LÚCIA 

REIS – UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA   

O presente trabalho refere-se a uma atividade prática vinculada à disciplina de Psicologia Escolar e 

Problemas de Aprendizagem, do curso de Psicologia da Universidade Federal de Uberlândia. Nosso objetivo 

foi conhecer o processo e os enfrentamentos na aquisição da leitura e da escrita ao longo da alfabetização. 

Esta prática foi realizada com um grupo de doze crianças com faixa etária entre sete e dez anos, que 

cursavam o Segundo Ano do Ensino Fundamental, em uma Escola Estadual da cidade de Uberlândia – MG. 

Essas crianças foram indicadas pela direção da referida escola, tendo como queixa dificuldades no processo 

de aprendizagem e/ou comportamento, das quais uma apresentava um histórico de repetência. Realizou-se 

um total de sete encontros com a duração de 90 minutos cada. Nossa proposta foi utilizar atividades lúdicas 

que proporcionassem compreender os caminhos construídos por cada criança no contato com o conteúdo 

escolar e ajudá-las a (re)significá-los em seu cotidiano. A partir dessa experiência percebemos que as 

crianças se apropriaram dos conhecimentos trabalhados a seu modo, o que nos reafirma a necessidade de 

perceber as mesmas enquanto sujeitos construtores do seu processo de conhecer.  

A FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PSICÓLOGOS ESCOLARES DE TERESINA E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA 

A ATUAÇÃO NO ESPAÇO ESCOLAR 

 Área temática: Formação do Psicólogo Escolar/Educacional 

CARLA ANDRÉA SILVA   

Esta comunicação contempla questões da pesquisa em desenvolvimento no curso de mestrado em 

Educação sobre os percursos e a atuação do Psicólogo Escolar em Teresina. Desse modo, nessa 

comunicação, apresentamos os resultados relativos à análise dos processos de formação inicial e 

continuada destes profissionais. Os procedimentos metodológicos adotados foram a aplicação de um 

questionário junto a 29 psicólogos escolares para coletar os dados e o emprego da técnica de Análise de 

Conteúdo (Bardin, 2004) para analisá-los. As análises estão fundamentadas nos estudos de Marinho-

Araújo-Almeida (2005), Yukimitsu (1999), Gonçalves (1999), Duran (1994), Guzzo e Weschler (1993) e 

Gomide (1988) sobre a formação do Psicólogo, especialmente do Psicólogo Escolar. O processo de análise 

revelou que na formação inicial todos os participantes da pesquisa concentraram pelo menos uma das 

habilitações em Psicologia, havendo destaque para dois tipos de habilitação: a Formação de Psicólogo e as 

três habilitações Bacharelado/Licenciatura e Formação de Psicólogo conjugadas. Já a formação continuada 

ocorreu mediante os cursos de pós-graduação em nível lato sensu e stricto senso, que ocorreram em sua 

maioria na interface das áreas compreendidas pela Psicologia e Educação. Assim, o cenário da formação de 

Psicólogos Escolares de Teresina nos oferece indícios de uma possível consonância, especialmente da 

formação continuada, em relação aos paradigmas atuais da atuação em Psicologia Escolar, que se 

caracteriza pela atenção a complexidade do contexto educativo, nos seus aspectos sócio-econômicos 

políticos e ideológicos, que procura se distanciar de visões reducionistas, preponderante até bem pouco 

tempo no contexto de atuação da psicologia no âmbito escolar. 

ATITUDES EM RELAÇÃO À INCLUSÃO ESCOLAR E FORMAÇÃO EM PSICOLOGIA 

 Área temática: Formação do Psicólogo Escolar/Educacional 

CAROLINA FERREIRA CONTI; ALTEMIR JOSÉ GONÇALVES BARBOSA – UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

JUIZ DE FORA   

As atitudes atuam na mediação cognitiva e afetiva do comportamento e podem, dessa forma, facilitá-lo ou 

obstaculizá-lo. Quando se trata do processo de inclusão escolar, as barreiras atitudinais têm sido um dos 

principais impedimentos para o estabelecimento de sistemas educacionais inclusivos. Para comparar as 

atitudes em relação à inclusão escolar de estudantes de Psicologia em diferentes momentos do curso de 

graduação – primeiro ao quinto ano –, aplicaram-se um questionário e uma escala likert em 163 estudantes. 

Os universitários foram recrutados em duas instituições mineiras de educação superior, sendo uma pública e 

outra privada. A avaliação das atitudes foi efetuada com o Inventário Geral de Atitudes quanto a Inclusão 

Escolar – IGAIE. No geral, as atitudes dos participantes tenderam à indefinição. Não foram encontradas 
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diferenças significantes com relação às atitudes dos estudantes dos diferentes anos. Foi observado que os 

alunos que tiveram um colega com necessidades educacionais especiais (NEE) em sala de aula em algum 

momento da vida escolar apresentaram atitudes mais positivas que aqueles que não tiveram essa 

experiência. Não foram observadas associações entre as atitudes e a presença de atividades curriculares 

voltadas para a inclusão escolar durante a graduação em Psicologia. Elas também não têm relação com a 

realização de atividades extracurriculares com pessoas com NEE. As atitudes em relação à inclusão escolar 

também não apresentaram associação com experiências pessoais – ter na família e/ou manter um contato 

próximo com uma pessoa com NEE – dos participantes. Os resultados permitem afirmar que há evidências 

de que a graduação em Psicologia não tem sido capaz de alterar as atitudes dos estudantes quanto à 

educação inclusiva e de prepará-los para serem psicólogos escolares em escolas inclusivas. 

A ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO NA REDE PARTICULAR DE ENSINO 

 Área temática: Formação do Psicólogo Escolar/Educacional 

CLÁUDIA SILVA DE SOUZA; MARIA JOSÉ RIBEIRO; SILVIA MARIA CINTRA DA SILVA – UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE UBERLÂNDIA  

Financiador: CAPES 

Este estudo investiga a prática do psicólogo escolar em contextos educacionais privados. O sistema 

particular de ensino apresenta algumas características que o tornam um campo específico a ser 

compreendido, com organização institucional e práticas distintas. A pesquisa, em andamento, tem como 

participantes os psicólogos da rede particular de ensino de uma cidade do interior de Minas Gerais e, à luz 

da Psicologia Escolar Crítica, analisa o relato de psicólogos escolares acerca de sua atuação profissional, 

com questões que versam sobre suas condições de trabalho, sua inserção na escola, visão dos demais 

profissionais acerca do seu trabalho, tipos de práticas realizadas, dentre outras. Os resultados parciais 

indicam que os profissionais trabalham em níveis de ensino variados, mas a maioria atua junto ao Ensino 

Fundamental e Médio e a atuação dos psicólogos abrange toda a comunidade escolar. Foram relatadas as 

seguintes modalidades de atuação: intervenção junto a professores, assessoria a outras escolas, orientação 

profissional, intervenção em sala de aula, participação na construção do projeto pedagógico da escola, 

direção pedagógica, intervenção junto aos pais, promoção de eventos, encaminhamento para outros 

profissionais, diagnóstico psicopedagógico, análise e acompanhamento de notas dos alunos, atendimento 

aos alunos, acompanhamento do movimento de entrada, saída e intervalo dos alunos na escola, reunião 

mensal com os representantes de sala e orientação disciplinar. Os psicólogos sentem-se integrados ao 

trabalho dos demais profissionais da escola, embora alguns tenham mencionado algumas dificuldades na 

relação com os professores. Alguns participantes apontam que a escola privada oferece a oportunidade de 

se exercer a profissão com maior autonomia e desenvolver seus projetos sem impedimentos de ordem 

institucional, e outros indicam certos obstáculos, tais como a impossibilidade de realizar um trabalho mais 

longo ou imediato e a valorização do psicólogo como figura comercial, além de lhe ser atribuído um lugar de 

detentor da verdade pela escola. 

FORTALECIMENTO DA IDENTIDADE ÉTNICA DE JOVENS NEGROS: UMA PROPOSTA PARA A ATUAÇÃO DO 

PSICÓLOGO EDUCACIONAL 

 Área temática: Formação do Psicólogo Escolar/Educacional 

TÂNIA MARIA SANTANA DE ROSE; ELISABETE FIGUEROA DOS SANTOS – UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE SÃO CARLOS   

O presente estudo teve como objetivo delinear uma proposta para o psicólogo educacional atuar junto a 

grupos de jovens negros visando favorecer o fortalecimento da identidade étnico-racial. Envolveu a 

identificação e análise de subsídios teóricos e práticos e a explicitação dos objetivos e das estratégias de 

atuação do psicólogo. Na primeira etapa, o procedimento de coleta consistiu na identificação de artigos 

publicados no Journal of Black Psychology no período de 2000 a 2006 sobre intervenções psicológicas 

dirigidas para o desenvolvimento da identidade étnica de afro-descendentes. Na segunda etapa, os sete 

artigos identificados foram analisados em relação aos objetivos , estratégias, referenciais teóricos e efeitos 

das intervenções. Como resultado da análise dos subsídios obtidos foi elaborada uma proposta com as 

seguintes características: uma atuação do psicólogo que tem como foco os pensamentos, percepções, 

sentimentos e comportamentos envolvidos na formação de um senso de pertencimento a um grupo étnico, o 

enfrentamento do racismo e da discriminação e a melhoria das relações entre os pares e da resiliência. 

Propõe-se como estratégia para a condução de trabalho em grupo a ser desenvolvido em 12 sessões tendo 
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como ênfase os valores, comportamentos e práticas culturais . A proposta apóia-se em discussões e 

dinâmicas que visam possibilitar a aproximação dos jovens do seu contexto cultural , dos temas, questões e 

valores característicos da matriz cultural africana; a identificação de maneiras adaptativas e não adaptativas 

de lidar com o racismo em suas vidas e o fortalecimento das relações positivas entre os pares e de 

expectativas educacionais altas por parte dos jovens. Discute-se a especificidade envolvida na formação dos 

psicólogos voltada para atuar junto a jovens afro-descendentes e a importância do profissional de psicologia 

estar preparado para orientar e conduzir um trabalho de fortalecimento da identidade étnica no contexto 

escolar. 

A FORMAÇÃO DO PSICÓLOGO: A CAPACITAÇÃO PESSOAL EM FOCO. ESTUDANTES OU CONSUMIDORES? 

 Área temática: Ensino de Psicologia 

ALESSANDRA BACCARO; ADRIANA SEGRE; MIRIAM CANDIDO – UNIVERSIDADE PAULISTA   

Este trabalho se originou de uma pesquisa qualitativa realizada por meio de entrevistas semi-abertas com 10 

docentes do curso de Psicologia. A pesquisa buscou analisar as definições dadas pelo corpo docente ao 

conceito de capacidade pessoal e como a insere no âmbito da formação. Elegemos a capacidade pessoal 

como enfoque desta pesquisa a partir da leitura de dois documentos importantes para o balizamento de 

condutas dos profissionais de psicologia – o Código de Ética e as Diretrizes Curriculares para os cursos de 

graduação em Psicologia. O Código de Ética exige um tripé de capacidades – pessoal, teórica e técnica – 

para a realização das atividades do psicólogo. Procuramos problematizar a inserção da capacidade pessoal 

na formação, através de um diálogo crítico entre esta exigência do Código de Ética e o enquadre das 

competências e habilidades mencionadas nas Diretrizes. Os resultados mostraram que os docentes definem 

a capacidade pessoal como uma sensibilidade necessária no encontro com a alteridade e um auto-

conhecimento que permita o reconhecimento desta alteridade. Acreditam que esta capacidade já deva 

existir em algum nível no discente, mas que pode ser desenvolvida no interior da formação, através das 

atividades práticas e da interação pessoal e que os quesitos de aferição utilizados nos processos de 

avaliação dão conta parcialmente de mensurar esta capacitação. No entanto, que o desenvolvimento desta 

capacidade também necessita de um cuidado que é exterior à formação, no processo de psicoterapia 

pessoal. Também se referem a uma interligação imprescindível entre as três capacidades do tripé – pessoal, 

técnica e teórica – de forma que não se pode falar de desenvolvimento sem a presença de uma das 

modalidades de capacidade. 

ARTE E CULTURA NA FORMAÇÃO INICIAL EM PSICOLOGIA 

 Área temática: Ensino de Psicologia 

ALICIENE FUSCA MACHADO CORDEIRO; CAROLINE COSTA DA ROSA; SANDOVAN VIVAN 

EICHENBERGER – FACULDADE GUILHERME GUIMBALA   

Esta comunicação visa problematizar a discussão referente a relevância da interdisciplinaridade e/ou 

multidisciplinaridade na formação em psicologia. Assim, o objetivo central deste trabalho é investigar as 

possibilidades de interdisciplinaridade entre psicologia, arte e cultura. Elencam-se as temáticas arte e 

cultura, pois entende-se que estas são centrais na vida social e, portanto, importantes para o psicólogo no 

processo de apropriação das diversas facetas de seu objeto de estudo, bem como na sua intervenção nos 

diferentes campos de atuação. Participaram da pesquisa cinco estudantes de graduação em Psicologia de 

uma faculdade do sul do país. Com estes foram realizadas entrevistas semi-estruturadas. Assim, por meio 

de uma pesquisa qualitativa e exploratória, buscou-se compreender como os sujeitos, mediados, ou não 

pela formação, entendem as possíveis relações entre Psicologia, arte e cultura. Os dados foram analisados 

através do método de análise de conteúdo, tendo como referencial teórico-metodológico a abordagem sócio-

histórica de psicologia. Os resultados apontam que estas temáticas ainda não têm um lugar definido na 

formação. Desta forma, faz-se necessário repensar como articular psicologia, arte e cultura de forma que 

possamos desenvolver de forma dialética: os compromissos sociais da profissão; a noção de arte enquanto 

experiência estética, como uma forma de relacionar-se sensivelmente com o mundo que é eminentemente 

humana, podendo ser o lado mais humano desta humanidade e a função da cultura na 

diferenciação/integração do sujeito com seu meio. Sendo assim, pretende-se lançar um olhar mais criterioso 

para a relevância destes temas na formação inicial em Psicologia. 

DESEMPENHO EM LEITURA DE PRIMEIRANISTAS DE PSICOLOGIA: DIURNO VERSUS NOTURNO 

 Área temática: Ensino de Psicologia 

JAMILI RASOUL SALEM DE SOUZA – UNIVERSIDADE CAMILO CASTELO BRANCO   
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Financiador: UNIVERSIDADE CAMILO CASTELO BRANCO  

O repertório básico esperado do ingressante inclui bom nível de leitura, requerendo-se bom nível de 

compreensão. Conhecer a competência do aluno neste setor viabiliza melhor planejamento escolar e 

escolhas mais adequadas de estratégia e materiais de ensino. Os objetivos foram descrever e comparar o 

desempenho em compreensão de leitura de primeiranistas de Psicologia organizados em dois grupos: 

Grupo Matutino (GM) e Grupo Noturno (GN). GM foi composto por 14 alunos com idade média de 27 anos e 

desvio padrão de três anos. GN ficou constituído por seis alunas e dois alunos, sendo a média de idade 24 

anos e seis meses. Todos recém ingressos em uma universidade particular da Grande São Paulo. O 

material utilizado implicou em um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, requisito prévio para a 

aplicação do texto preparado com a técnica cloze convencional. Obtido a aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa, foram solicitados consentimento do coordenador de curso e dos alunos participantes. Em seguida 

foi aplicada a prova de compreensão de texto. O resultado da análise qualitativa mostrou ser para os dois 

grupos baixo, indicando tratar-se de leitores dependentes de ajuda para compreensão de texto. A análise 

quantitativa foi feita pelo teste U para amostras médicas n1=14 e n2=8, estabeleceu-se Ho: GM=GN, Ha: 

GM≠GN, p≤0,05. Foi obtido o seguinte resultado R1= 151, R2=102, Uo=46 e Uc=26 não se podendo rejeitar 

Ho já que Uo>Uc. Conclui-se que não houve significância estatística nas diferenças observadas entre os 

dois grupos. Pode-se considerar que face ao desempenho apresentado pelos dois grupos os níveis 

anteriores de ensino não capacitaram os alunos para terem a competência requerida para um aluno 

universitário. Nestas circunstâncias, para assegurar-lhes condições de êxito e manutenção na vida 

acadêmica, é recomendável propor programas de remediação de desenvolvimento de habilidades e 

competências em leitura. 

MOTIVAÇÃO PARA CURSAR PSICOLOGIA EM INGRESSANTES DO MATUTINO E DO NOTURNO (REDAÇÃO) 

 Área temática: Ensino de Psicologia 

JAMILI RASOUL SALEM DE SOUZA; ELAINE GALDINO – UNIVERSIDADE CAMILO CASTELO BRANCO   

Financiador: UNIVERSIDADE CAMILO CASTELO BRANCO 

Diversas variáveis influem na escolha de uma profissão e consequentemente de um curso superior. A 

motivação influi também na manutenção do aluno no curso. Com o presente estudo objetivou-se analisar 

aspectos da motivação de alunos ingressantes em um curso de Psicologia de universidade particular, 

comparando-se alunos matriculados no período matutino (GM) com os do noturno (GN). Os participantes do 

GM foram 12 do gênero feminino e cinco do masculino. O GN ficou composto por 35 alunos dos quais 

apenas seis eram masculinos. O Comitê de Ética aprovou o projeto (Proc. 2135-2355/08) e só participaram 

da coleta os alunos que assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Em sala de aula, os 

participantes foram solicitados a fazer uma redação sobre os seus motivos para cursar Psicologia, sem 

tempo estipulado para a elaboração do texto. A análise dos dados implicou na leitura de todas as redações, 

definição de categorias de resposta, tabulação e análise dos dados. Os resultados mostram que no total os 

motivos da escolha mais citadas foram ajudar as pessoas (18,5%), conhecer as pessoas (13,8%), 

características pessoais (10,8%) e conhecer a si mesmo (10,8%). A correlação entre os dois gêneros foi 

0,68 tendo significância estatística (p≤0,05, N=18, ro=0,47) o mesmo ocorrendo entre os dois turnos 

(ro=0,79). Pode-se concluir que são similares tanto por gênero como por turno o que influi na opção pelo 

curso de Psicologia. Os resultados fornecem elementos para o planejamento de ensino quanto a 

manutenção da motivação e aspectos motivacionais que precisam ser trabalhados.  

ATITUDES E CRENÇAS SOBRE A PSICOLOGIA ESCOLAR DE ESTUDANTES DE PSICOLOGIA DE UMA 

UNIVERSIDADE PÚBLICA NO RIO DE JANEIRO 

 Área temática: Ensino de Psicologia 

JULIO CESAR CRUZ COLLARES DA ROCHA; FERNANDA FOCHI NOGUEIRA INSFRÁN; LUIZA 

CANABARRO BLOCKER; ALINE GOMES DE CARVALHO  – UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE 

JANEIRO; CONRADO MAZZINI RIBEIRO ELIAS – UNIVERSIDADE SANTA ÚRSULA   

Nosso objetivo foi conhecer as atitudes e crenças sobre a Psicologia Escolar de estudantes Graduação em 

Psicologia que ainda não passaram pela disciplina de Psicologia Escolar e Problemas de Aprendizagem. 

Participaram da pesquisa 84 estudantes de Psicologia de uma Universidade Pública da cidade do Rio de 

Janeiro. Utilizamos um questionário semi-estruturado com questões que versavam sobre o interesse do 

estudante em atuar em Psicologia Escolar e sua crença sobre a valorização ou desvalorização desta 

atividade, além de dados pessoais. Os dados numéricos e nominais foram tratados, respectivamente, com 



 
ISSN-1981-2566 

                                                                                                                                                                     94 
 

pacote estatístico e análise de conteúdo. Os participantes eram principalmente mulheres (64%), cursando o 

primeiro período (30%), com idade de 19 anos (31%). Quanto aos resultados, 61% dos participantes não 

têm interesse de atuar em Psicologia Escolar e 39% têm interesse; 88% acreditam que a atividade do 

Psicólogo Escolar não é valorizada e apenas 11% acreditam que a atividade é valorizada. Entre os que 

acreditam que a atividade do Psicólogo Escolar não é valorizada, justificam a desvalorização em face de: 

não reconhecimento/ignorância da importância do psicólogo escolar pelos atores sociais (50%); pouca ou 

nenhuma escola com Psicólogo Escolar (15%); campo de atuação/atuação não bem definidos (13%); outros 

profissionais fazem o trabalho do psicólogo escolar (5%); baixa remuneração (5%); mercado de trabalho 

restrito (3%); e área pouco ou não discutida na universidade (3%). A Psicologia Escolar como área de 

atuação e prática do Psicólogo no ambiente escolar interessa pouco aos alunos de Psicologia e é vista 

como desvalorizada, seja em face do reconhecimento da desvalorização da atividade do mesmo pelos 

atores sociais do ambiente escolar ou da pouca e/ou inexpressiva inserção do Psicólogo nesta área, em 

especial, nas escolas públicas. Acreditamos que o aluno de Psicologia precisa ter acesso e participar da 

discussão sobre a atividade do Psicólogo Escolar. 

TREINAMENTO DE PAIS: UMA REVISÃO DE ESTUDOS NACIONAIS 

 Área temática: Família 

LUCIENE BANDEIRA RODRIGUES DE MELO – UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 

As inúmeras dificuldades enfrentadas pela família e pela escola no processo educativo das crianças que 

apresentam problemas comportamentais e de aprendizagem, vem estimulando a elaboração e o 

desenvolvimento de programas de intervenção de cunho remediativo e preventivo. O presente trabalho 

objetivou abordar a importância do treinamento de pais como forma de intervenção nos problemas 

comportamentais na infância. Para tanto, buscou-se estabelecer uma relação entre estilos parentais e 

práticas educativas na produção e/ou manutenção de problemas de comportamento e de forma 

conseqüente dificuldades escolares. Conforme a discussão apresentada, estilos parentais negligentes, 

indulgentes e sobretudo autoritários bem como práticas parentais negativas tem forte relação com 

problemas comportamentais dos filhos. A discussão sobre habilidades sociais e habilidades sociais 

educativas parentais destacou a importância do desempenho dos pais no processamento da tarefa 

educativa com os filhos. A literatura sugere a relação entre a falta de habilidades sociais dos pais, e 

especificamente, das habilidades sociais educativas, com dificuldades de relacionamento e estabelecimento 

de práticas parentais positivas com os filhos. Com base na breve revisão de intervenções nacionais 

realizadas, pode-se considerar que há um consenso de que o treino de pais constitui um recurso satisfatório 

em nossa realidade na direção de sensibilizar, conscientizar e capacitar pais para a tarefa educativa e para 

a melhoria das relações com os filhos. Os estudos apresentados indicam, de forma expressiva, a efetividade 

do treino de pais para a redução de comportamentos inadequados dos filhos e também como estratégia de 

prevenção daqueles comportamentos. 

A CONTRIBUIÇÃO DA PSICOLOGIA ESCOLAR/EDUCACIONAL NO PROCESSO DE ADAPTAÇÃO DA CRIANÇA E SUA 

FAMILIA NO ENSINO FORMAL 

 Área temática: Família 

MARCIA FREIRE RIBEIRO – CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DE GOIÁS/TOCANTINS   

As transformações no modelo sócio- econômicos e cultural ocorridos nesses últimos séculos também 

influenciaram no modelo e estruturação da família brasileira que atualmente diferenciam do modelo de 

família tradicional. Essa transformação gerou necessidade de compreender o papel da família sobre um 

novo olhar. Daí a importância da psicologia escolar/educacional, haja vista que toda essa transformação vai 

repercutir no contexto educacional. Logo o objetivo desse trabalho consiste em identificar os sentimentos 

dos pais ou responsáveis diante do processo de escolarização de seus filhos, mais especificamente na 

educação infantil, por esta ser a primeira experiência no ensino formal. Para tanto, trazemos uma pesquisa 

sobre adaptação da família na escola, desenvolvida em uma escola particular de Goiânia-Goiás que discute 

essa temática. 

DE CASA PARA A ESCOLA: ATUAÇÃO DA FAMÍLIA NO AMBIENTE ESCOLAR 

 Área temática: Família 

RAFAEL HIGINO WAGNER; GUILHERME VICENTE DA SILVA – FACULDADES ADAMANTINENSES 

INTEGRADAS  
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O presente trabalho vem discutir a experiência com pais de alunos de uma escola pública em Adamantina, 

interior de São Paulo. Após entrevistas com professores e direção da escola, que atende ensino 

fundamental e médio configurou-se o baixo aproveitamento e a indisciplina escolar como a queixa principal 

do cotidiano escolar local. Surge assim os “alunos-problema” tidos como um impasse desvinculado dos 

docentes e como causa social; elucidando assim, o sucesso escolar como fruto da ação pedagógica, e o 

fracasso escolar como fruto de outras instâncias que não a escola, os professores e a sala de aula. Tendo 

em pauta que os problemas escolares tinham como desencadeadores os mecanismos sociais, entendemos 

que todos aqueles que figuram no universo escolar tem um simbolismo particular e resguardado por um 

discurso; propomos assim intervir sobre essa fala. Objetivou-se então, investigar as relações familiares e 

sociais, para a partir daí traçar um paralelo entre o “aluno-problema” e o “filho-rebelde”. O trabalho com os 

pais discutiu as significações dadas ao sintoma do filho e ouviu-se em seguida a justificativa e hipótese 

fraterna. Da escuta pôde-se concluir que estes pais muitas vezes chegam à instituição por conta de um 

pedido da direção, sendo que nem sabem ao certo qual a atitude mais apropriada para se tomar, tampouco 

se as decisões da escola estão ou não auxiliando-lhes. Para isso, o dispositivo clínico compreendeu 

intervenções dirigidas à essa angústia familiar, podendo compartilhar do ambiente e trazer-lhes a noção de 

que são ouvidos e participam da gestão escolar, para que então pudessem autonomamente decidir o melhor 

para seus filhos e desmontar a noção de que o fracasso escolar está diretamente ligado ao insucesso como 

pais e mantenedores, agindo também, desarmando os mecanismos defensivos e racionalizados de seu 

discurso. 

LIMITES: UMA FRONTEIRA PRESENTE NA FAMÍLIA E NA ESCOLA DO SÉCULO XXI 

 Área temática: Família 

TATIANA MAIA MACHADO; ROSELI F. LINS CALDAS – UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE   

As sucessivas mudanças ocorridas nos últimos anos nos campos social, econômico e político têm gerado 

mudanças dos papéis sociais da mulher contemporânea a qual passa a dedicar-se não somente aos filhos e 

à família mas também a uma carreira profissional. Assim, é neste limiar de funções que os pais hoje 

demonstram explícita e implicitamente dificuldades para delimitarem suas ações no que se refere à 

colocação de limites. A presente pesquisa visa contribuir para uma melhor compreensão no que tange a 

imposição de limites pelos pais e como isto se reflete na dinâmica escolar. O estudo contou com a 

participação de quatro pais de crianças de 4 e 6 anos de idade, uma psicóloga e uma coordenadora, todos 

pertencentes a uma escola de rede privada, localizada no centro de São Paulo. Foram utilizados como 

instrumentos desta pesquisa, entrevistas semi-dirigidas com os pais, a psicóloga e a coordenadora desta 

escola, com base em três roteiros distintos. A análise dos resultados apontou significante coesão entre as 

respostas dos pais no que diz respeito ao manejo e aplicabilidade da educação aos filhos, quanto à 

imposição de limites. As principais atitudes apontadas por estes dizem respeito inicialmente a um diálogo e 

quando este falha partem para uma medida mais autoritária, como o castigo. Todavia esta tarefa implica 

outras questões que dificultam a sua prática, uma vez que hoje a dedicação dos pais à carreira profissional 

diminui proporcionalmente o tempo que têm junto aos filhos, e isto, pode acarretar um sentimento de culpa, 

tornando-os mais permissivos com os filhos. Os dados indicaram ainda que a escola é um espaço de grande 

potencial no auxilio ao estabelecimento de limites em conjunto com a família.  

O PSICÓLOGO COMO INSTRUMENTALIZADOR NA ESCOLA: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE OFICINAS COM PAIS – 

ÁLBUM DE FAMÍLIA 

 Área temática: Família 

WANDERLEI ABADIO DE OLIVEIRA; JORGE LUIZ DA SILVA; MARIA RAQUEL PINTO IDE; SUEMI 

HAMADA MORAIS SILVA – UNIVERSIDADE DE UBERABA   

O projeto tema deste trabalho objetivou permitir aos discentes do curso de Psicologia da Universidade de 

Uberaba experienciar a prática profissional do psicólogo escolar, como forma de se fazer uma correlação 

entre teoria/prática e proporcionar aprendizagens com a oportunidade de identificar e avaliar aspectos 

específicos desta área. Destarte, foram desenvolvidas 10 oficinas com pais de alunos do ensino 

fundamental e médio, em 10 escolas públicas, cujo ensejo para o debate sobre comunicação, diálogo e 

relação pais e filhos foi a confecção de porta-retratos artesanais. Nas oficinas, após apresentação, cada 

participante escolhia uma figura e a relacionava com passagens familiares. A presença materna foi 

sobremaneira maior que a presença paterna, sendo que os temas mais recorrentes eram aqueles vinculados 

à drogadição e à violência. A maneira negativa como os pais reforçam os comportamentos dos filhos foi 
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registrada em todas as oficinas. As mães, equivocadamente, reforçam em seus filhos os pontos negativos 

de suas condutas e não se atentam para os danos que isto causará no futuro da criança, eximindo-se 

muitas vezes da sua tarefa de educadora dos filhos, transferindo essa tarefa para a escola. As intervenções, 

em geral, visaram esclarecer sobre a importância de proporcionar carinho e afeto aos filhos, mas sem 

confundir essas demonstrações com permissividade. Destaca-se que a família influencia na formação das 

crianças e as atitudes dos pais, quando adequadas, propiciam que os filhos se adaptem mais fácil, afetiva e 

educadamente à sociedade. A questão hoje nuclear da psicologia educacional, o processo de conhecer e 

aprender com suas implicações relacionais, não está confinada apenas à escola, mas é redirecionada para 

espaços como a família. Socializar conhecimentos e estabelecer espaços de reflexão que problematizem as 

práticas, as relações e as concepções educacionais que circundam e constituem o processo de 

desenvolvimento, conhecimento e aprendizagem são urgências da profissão. 

GRUPO DE DIÁLOGOS E VIVÊNCIAS COM PROFESSORES/AS UNIVERSITÁRIOS/AS 

 Área temática: Ensino Superior 

CELSO FRANCISCO TONDIN – UNIVERSIDADE COMUNITÁRIA DE CHAPECÓ   

Financiador: UNOCHAPECÓ  

O Núcleo de Apoio Pedagógico – NAP, vinculado à Vice-Reitoria de Graduação da Universidade 

Comunitária Regional de Chapecó, realiza o Grupo de Diálogos e Vivências, com o objetivo de proporcionar 

a socialização de experiências entre os professores, auxiliando-os na busca coletiva de alternativas aos 

desafios que se apresentam no trabalho pedagógico. O Grupo acontece quinzenalmente, em encontros de 

1h30min. A participação é aberta a todos os professores e não é obrigatória. Não há inscrição prévia e nem 

certificação, por isso, cada um se organiza para participar, em acordo com o seu desejo e possibilidade. O 

espaço não tem compromisso de ser decisório nem de ensinar conhecimentos, por isso o que simplesmente 

(e audaciosamente) se faz, é abrir espaço para a fala a partir da escuta respeitosa e democrática das 

experiências, sentimentos e opiniões dos professores, o que se dá através de diversas linguagens: música, 

poesia, pequenos jogos, contato com a natureza e com o outro, etc. A trajetória do Grupo demonstra que os 

participantes consideram este um dispositivo de subjetivação, ou seja, uma possibilidade de resistência ao 

processo de serialização da subjetividade. As estratégias utilizadas para o desenvolvimento do trabalho 

atuam em prol de relações de coleguismo, de vínculos de empatia com a experiência do outro e da 

reinvenção do cotidiano. Os participantes afirmam que o trabalho é a categoria principal da vida, pois é em 

torno dele que se organiza o tempo, o espaço, as vivências e se constroem muitas relações e afetos, e 

colocam também os desafios que a profissão docente encontra no cenário do ensino superior. A 

coordenação do Grupo esteve, no período de fevereiro de 2006 a dezembro de 2008, a cargo de um 

psicólogo e da coordenadora do NAP. No momento, está desativado por não haver profissional para 

coordená-lo. 

EDUCADAMENTE (DES)EDUCADO: A ANTÍTESE DO PROCESSO DE ENSINO 

 Área temática: Ensino Superior 

DANIELA OLORRUAMA R. DOS SANTOS; CLAUDIA STELLA – UNIVERSIDADE PRESBITERIANA 

MACKENZIE 

O objetivo deste estudo foi averiguar a concepção dos alunos universitários a respeito da educação, 

buscando identificar no discurso deste a presença da supervalorização da técnica como referencial para o 

mercado de trabalho; examinando se o mesmo entende a educação como produto de consumo que lhe 

oferece uma possibilidade de ascensão profissional. Segundo Brandão (1994), a educação existia onde não 

havia escolas e por toda a parte poderia haver redes e estruturas sociais de transferência de saber de uma 

geração a outra. Para Adorno (1995) a educação recebe a funcionalidade de promover emancipação, sendo 

fonte, geradora de conhecimento e não apenas propagadora de ideais sociais, o intuito é instruir contra a 

barbárie. De acordo com os últimos levantamentos no Brasil, o ensino superior movimentou cerca de R$ 20 

bilhões e conta com 3,3 milhões de universitários; cerca de dois terços estão em instituições privadas de 

ensino. Estima-se que até 2011, o número de universitários pode chegar 6 milhões (PAJARA, 2003). A 

amostra foi composta por seis alunos dos cursos de humanas e exatas da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, estes trabalham em período integral e possuem 100% de bolsa pelo vínculo empregatício, todos 

com idade entre 19 e 26 anos. Os dados foram coletados por meio de uma entrevista aberta, norteadas pela 

questão: ”O que é educação para você?”. As entrevistas foram transcritas e analisadas qualitativamente 

embasadas nos referencial da Teoria Crítica da Sociedade. No discurso dos entrevistados percebeu-se uma 
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distinção entre a educação recebida em casa e a educação oferecida no ensino superior. A hipótese 

levantada no início da pesquisa foi confirmada, ou seja, o processo de ensino direcionou-se enfaticamente 

para capacitação instrumental do futuro profissional, segundo o relato dos participantes, em detrimento da 

formação integral que uma educação de qualidade poderia possibilitar. 

PROJETO LEITURA DE MUNDO: CONSTRUINDO NOVOS SIGNIFICADOS 

 Área temática: Ensino Superior 

IRENE RODRIGUES DE ANDRADE; TERESA CRISTINA M. L. IMADA – UNIVERSIDADE DE FRANCA   

O desempenho de universitários em tarefas de leitura, interpretação e expressão está aquém do esperado 

para esse nível educacional. Frequentemente surgem dificuldades de compreensão das ideias, com 

limitações da capacidade de análise inferencial e crítica. A partir da questão: é possível o aprimoramento 

das competências acadêmicas dos universitários através de atividades de análise, reflexão, diálogo e 

redação a partir de diferentes recursos linguísticos?, esse projeto teve por objetivos: 1. Aplicar estratégias 

para o desenvolvimento de habilidades de leitura, escrita e interpretação crítica de diferentes linguagens; 2. 

Promover o diálogo e a reflexão através do intercâmbio grupal; 3. Contribuir para a autonomia e 

responsabilização dos educandos sobre seu processo de aprendizagem. Foram realizados encontros 

semanais com estudantes dos anos iniciais do curso de Psicologia, sob a coordenação de um docente ou 

estagiário de Psicologia Escolar. O coordenador apresentou estímulos escritos e audio-visuais (textos 

científicos, literários, filmes curta-metragens, documentários, propagandas e obras de arte), e convidou o 

grupo a fazer diferentes leituras e reconstruções dos estímulos apresentados: individual, em grupo, oral e 

por escrito, incentivando o diálogo, a troca de pontos de vista e interpretações e a auto-observação das 

dificuldades encontradas nesse processo. Participaram 74 universitários com mínimo de 50% de presença 

nos encontros, dois docentes e cinco estagiários. Os alunos foram divididos em cinco grupos, conforme a 

série que cursavam. Cada grupo teve 12 encontros em média. Os estímulos utilizados favoreceram a 

discussão dos significados dos mesmos e a produção de textos. Finalizando o projeto, os universitários 

avaliaram a experiência como ampliadora da visão de mundo e útil no desenvolvimento do papel de 

cuidador de si e do outro. Conclusão: O projeto continua com novas turmas e maior atenção à auto-

avaliação da produção escrita dos participantes.  

ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO ESCOLAR NA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA: SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO AO 

UNIVERSITÁRIO (S.O.U.) 

 Área temática: Ensino Superior 

LUIZA MARQUES BORGES; REGINA LÚCIA SUCUPIRA PEDROZA; MARCELA ARAÚJO MORAES – 

UNIVERSIDADE DE BRASILIA   

A universidade pública foi criada no Brasil com o intuito de prover elementos necessários à construção 

nacional que não eram contemplados pelas instituições de Ensino Superior existentes até então, tais como a 

realização de pesquisas científicas, produção cultural, formação de quadros docentes e lideranças. A 

Universidade de Brasília surge da necessidade de se criar na nova capital uma instituição que fosse um 

núcleo cultural irradiador de ideias. A pretensão era de um modelo de modernidade para o ensino brasileiro, 

que garantisse ampliação das oportunidades de educação para os jovens e diversificação das modalidades 

de formação cientifica e tecnológica. Diferentes aspectos do projeto inicial da UnB nunca foram efetivamente 

consolidados e muitos passam por um processo de esquecimento ou modificação. A presença de uma 

equipe de psicólogos deve contribuir para essas metas. No entanto, observamos que o trabalho realizado 

por psicólogos escolares em IES frequentemente desconsidera o contexto em que se insere e não 

aprofunda reflexões sobre as implicações e consequências dessa atuação. Esta pesquisa objetivou analisar 

criticamente o trabalho realizado pelo psicólogo escolar no Serviço de Orientação ao Universitário (S.O.U.) 

da UnB. Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas, com psicólogos membros dessa equipe. As 

atividades predominantemente realizadas são atendimentos individuais a estudantes. Poucos professores 

procuram o serviço, aparentemente não o conhecem nem sabem para quê serve. Propomos então uma 

atuação do psicólogo escolar que vise transformar a realidade do ensino superior e as relações existentes 

na Instituição em que atua. Tal atuação deve ser construída a partir de reflexões sobre os objetivos do 

Ensino Superior e a forma como tem sido concebido e realizado no Brasil. Consideramos importante que 

essa se dê num âmbito coletivo, destinado a professores, funcionários e estudantes – integrando, o quanto 

seja possível, a comunidade acadêmica no enfrentamento das dificuldades presentes no cotidiano da 

universidade. 
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A CONCEPÇÃO DE FÓRUM DE DISCUSSÃO NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM A DISTÂNCIA 

 Área temática: Ensino Superior 

RUTE NOGUEIRA DE MORAIS BICALHO; MARIA CLÁUDIA SANTOS LOPES DE OLIVEIRA – 

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA   

Financiador: CNPQ 

O avanço das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC‟s) vem produzindo transformações notáveis 

na sociedade. No que concerne ao campo educacional, as TIC‟s abrem inovadores caminhos para o 

processo de ensino-aprendizagem, por buscar romper com o modelo tradicional de educação, 

potencializando condições em que professores e alunos construam o conhecimento de forma colaborativa e 

horizontal. Existem diversos desenhos metodológicos em cursos de Educação a Distância (EaD). Nesse 

sentido, o fórum de discussão se apresenta como um instrumento para o processo de ensino-aprendizagem 

nesta modalidade. Podemos defini-lo como um local de encontros que visa o debate público sobre um tema 

específico. Este trabalho apresenta resultados preliminares de uma pesquisa de mestrado em 

desenvolvimento, a qual investiga a concepção de fórum para três professoras-tutoras a distância da 

Universidade de Brasília, em parceria com a Universidade Aberta do Brasil. Ademais, pretende-se 

apresentar como tais concepções influenciam na dinâmica das interações pedagógicas estabelecidas entre 

as professoras-tutoras e seus respectivos alunos. Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com as 

participantes em que a categoria fórum foi amplamente questionada. Tendo como eixo norteador a 

abordagem sócio-histórico-cultural e a Psicologia Narrativa, os resultados preliminares indicam que o fórum 

é concebido como a sala de aula, na qual se debate o conteúdo trabalhado. No entanto, duas professoras-

tutoras reconhecem que essa concepção não reflete a prática, pelos seguintes motivos: privilegiam as 

ferramentas de interações individualizadas, como o e-mail; não fornecem feedbacks imediatos as demandas 

pedagógicas dos alunos; e as mensagens postadas seguem um padrão e automatismo. As dinâmicas no 

fórum ficam desta forma prejudicadas, visto que o mesmo se efetiva como o espaço de avaliações e não 

como arena de debates para o processo de ensino-aprendizagem. Esses resultados indicam que o fórum de 

discussão tem o potencial de agregar qualidade aos processos educativos, porém deve ser construído e 

valorizado colaborativamente. 

IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE COMPORTAMENTOS AGRESSIVOS EM CRIANÇAS QUE FREQÜENTAM 

CRECHE: BRINCADIERAS OU BRIGAS? 

 Área temática: Desenvolvimento Humano 

LARISSY ALVES COTONHOTO; HOHANA HASSAN JOMAA; VANESSA KELLEN ALVES CAIXETA – 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS   

A presente pesquisa teve por objetivo investigar comportamentos agressivos em crianças de 4 e 5 anos que 

freqüentam a creche e as possíveis intervenções dos adultos. Os sujeitos foram 20 crianças com idade entre 

quatro e cinco anos, sendo 10 meninos e 10 meninas freqüentadores do Centro de Educação Infantil 

Municpal, situada em Patos de Minas, Minas Gerais. As observadoras utilizaram como instrumento a 

observação naturalística, em dias alternados da semana. Os dados construídos revelaram que a rotina das 

crianças gira em torno de atividades em sala de aula (32,4%), das refeições (31%), atividades lúdicas (16%), 

atividades livres no pátio (7,7%), horário de historia na sala (5,6%), brinquedoteca (4,9%), musicalização 

(1,4%), ver televisão (0,7%). Os comportamentos agressivos mais comuns registrados foram: dar tapas com 

a mão aberta (28,9%), socos com a mão fechada (11,3%), empurrar (8,5%), apertou alguma parte do corpo 

da outra criança (7,7%), ameaçou verbalmente a bater (7,7%), puxões de cabelos (5,6%), dar chineladas 

(4,9%), xingar (4,2%), chutar (3,5%), beliscar (2,1%), morder (2,1%), cuspir (2,1%), pisar (2,1%), e outros. 

Foram poucas as intervenções das educadoras, sendo que em 73,9% das situações, elas não fizeram nada 

para controlar a agressividade das crianças. Quando interferiram (25,4%) foi através de gritos hostis e com 

tom de voz alto, somente uma vez (0,7%) intervieram de forma a pegar o objeto que desencadeou a 

agressão da mão da criança. Pode-se concluir que a agressividade em contextos educacionais infantis tem 

como causas a ausência de um planejamento de atividades para as crianças e de um olhar mais atento para 

a necessidade das crianças e as possíveis mediações do adulto (educador). 

DINÂMICA DO DESENVOLVIMENTO E DESEMPENHO ESCOLAR 

 Área temática: Desenvolvimento Humano 

LAURA MARISA CARNIELO CALEJON; GUILLERMO ARIAS BEATÓN – UNIVERSIDADE DE HAVANA   
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As idéias e conceitos apresentados nesta comunicação oral resultam do intercâmbio realizado, desde 2000, 

entre o Centro de Desenvolvimento Pessoal e Profissional (CEDEPP), o Programa de Psicopedagogia 

oferecido pela Universidade Cruzeiro do Sul, os investigadores da linha de pesquisa Dificuldades de 

Aprendizagem e contextos sócio-culturais pertencente ao grupo de pesquisa Aprendizagem, Construção do 

Conhecimento e Contexto Sócio-cultural, cadastrado no CNPQ. e pesquisadores da Cátedra de Vygotsky da 

Faculdade de Psicologia de Havana. A opção de estudar a dinâmica do desenvolvimento, estabelecendo 

uma relação entre a mesma e o desempenho escolar resultou em um primeiro momento da análise crítica de 

conceitos como “Problemas de Aprendizagem”, “Dificuldades de Aprendizagem” e outras categorias 

reducionistas adotadas para explicar o insucesso das crianças na escola, como bem demonstrado pela 

análise crítica feita por Patto ao construir a categoria “Fracasso Escolar”. Em um segundo momento resultou 

da opção dos pesquisadores do grupo e dos professores do curso de psicopedagogia de assumir a 

explicação dada pelo enfoque Histórico-cultural para o processo de desenvolvimento das funções psíquicas 

superiores e consequentemente para o papel assumido pela escola e pelos processos de aprendizagem 

neste contexto. Crianças estudadas nas diferentes disciplinas e nas atividades de estágio demonstram 

rendimentos escolares insatisfatórios e insuficientes, tanto para professores, quanto para os pais e para as 

próprias crianças, rendimentos que só podem ser compreendidos quando considerarmos a complexidade da 

dinâmica do processo de desenvolvimento e dos múltiplos atores e situações envolvidas no processo. 

Alguns dados evidenciam a importância e ao mesmo tempo a falência da pré-escola em relação às 

exigências do ensino fundamental. 

EVOCAÇÃO DE TERMOS MENTAIS NA LEITURA DE NARRATIVAS POR IMAGENS: UM ESTUDO COM PRÉ-

ESCOLARES 

 Área temática: Desenvolvimento Humano 

LUISA GONÇALVES PIRES; MARISA COSENZA RODRIGUES  – UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE 

FORA   

A teoria da mente envolve a compreensão de pré-escolares a respeito dos estados mentais (desejos, 

emoções e crenças) e desempenha um importante papel na adaptação escolar infantil. Estudos mostram 

que a linguagem ocupa importante lugar no seu desenvolvimento; definindo-se “linguagem da mente” como 

o uso explícito de termos semânticos para referir-se aos estados mentais. O objetivo da pesquisa foi 

investigar a ocorrência de termos mentais na leitura de crianças de 5 e 6 anos, de uma escola de educação 

infantil (rede pública) mediante a utilização de três livros de histórias infantis com diferentes perfis de 

narrativa por imagem, quais sejam: Truks (Editora Ática) – perfil de narrativa voltado predominantemente 

para a ação dos personagens –, O Amigo da Bruxinha (Editora Moderna) – perfil de narrativa voltada para 

ações e para situações que caracterizam estados mentais –, A Bruxinha e o Godofredo (Editora Ática) – 

perfil de narrativa complexa, com predominância de situações que caracterizam estados mentais. Método: 

As crianças foram selecionadas mediante a faixa etária, sendo 20 com média de 5 anos e 20 com média de 

6 anos. Após bom rapport, as 40 crianças foram solicitadas a fazer a leitura individual dos livros; os relatos 

foram gravados, transcritos e codificados mediante a seguinte taxonomia: termos cognitivos, emocionais, 

desejo/intenção e perceptivos. Resultados: O número de termos evocados pelas crianças de 6 anos (922) foi 

significativamente maior do que as de 5 anos (567). Houve um predomínio de termos cognitivos por parte 

dos dois grupos. Houve diferença entre o número total de termos evocados pelas crianças utilizando os 

diferentes livros, sendo que as crianças evocaram mais termos emocionais na leitura do livro mais complexo 

(A Bruxinha e o Godofredo). Os dados sugerem que o perfil da narrativa dos livros influenciou de maneira 

quantitativa e qualitativamente na evocação de termos mentais. 

LINGUAGEM MENTAL E LITERATURA INFANTIL: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO COM PRÉ-ESCOLARES 

 Área temática: Desenvolvimento Humano 

PRISCILA CAMPOS CUNHA; PRISCILA CAMPOS CUNHA; MARISA COSENZA RODRIGUES; NATHALIE 

NEHMY RIBEIRO – UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA   

Financiador: PROPESQ / UFJF 

A capacidade de predizer e explicar ações humanas atribuindo estados mentais a si mesmo e a outros 

indivíduos são aspectos importantes no desenvolvimento sociocognitivo da criança. Linguagem mental é 

definida como a explicitação de termos semânticos utilizados para referir-se aos estados mentais das 

pessoas sendo considerada essencial para acessar, discriminar e compreender os mesmos. Objetivo: O 

estudo investigou a evocação de termos mentais em crianças de uma escola particular da educação infantil, 
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a partir da leitura de um livro contendo narrativa por imagem (Livro TRUCKS – Editora Ática). Método: 

Foram selecionadas 17 crianças de 5 anos e 17 de 6. Após a leitura individual do livro, os relatos foram 

gravados, transcritos e codificados a partir da taxonomia: termos cognitivos, emocionais, desejo/intenção e 

perceptivos. As crianças de 5 anos evocaram mais termos (362) que as de 6 anos (289). As mais novas 

evocaram 144 termos perceptivos, 97 emocionais, 65 cognitivos e 56 denotando desejo/intenção. Já as mais 

velhas evocaram 91 perceptivos, 73 cognitivos, 70 emocionais e 55 de desejo/intenção. Evidenciou-se um 

predomínio de termos perceptivos nos dois grupos. Quanto aos cognitivos, o percentual obtido nas de 6 

anos foi superior em relação às de 5, sugerindo que as mais velhas possuem uma linguagem mental mais 

sofisticada. Com relação aos de desejo/intenção, não houve uma diferença expressiva comparando os 

grupos. A ênfase nos termos perceptivos evidencia que os dois grupos de crianças focalizaram nas ações 

físicas dos personagens em detrimento de estados subjetivos, realçando a necessidade de estudos com 

livros que contenham estruturas diferenciadas. Fazem-se necessárias investigações empíricas sobre as 

relações entre a compreensão que as crianças têm da mente e seu êxito escolar, tendo em vista a 

promoção de competências sociais e a sua importância disso a escolarização. 

DESAFIOS PARA A FORMAÇÃO DE SUJEITOS SÓCIO-HISTÓRICOS NA EDUCAÇÃO CAMPONESA 

 Área temática: Desenvolvimento Humano 

SIMONE ARAÚJO DA SILVA – UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA   

Financiador: INCRA 

O presente trabalho visa ampliar as reflexões e discussões sobre as teorias e práticas psicológicas e 

pedagógicas para a formação de sujeitos sócio-históricos, situados no contexto da educação do campo e 

seus sujeitos a partir do relato sobre a experiência como bolsista no Programa Nacional de Educação em 

Áreas de Reforma Agrária em municípios do Estado de Rondônia, no período de abril de 2007 a junho de 

2008. As teorias baseiam-se sobre as concepções de aprendizagem e desenvolvimento propostas pela 

Psicologia Histórico-Cultural de Vygotsky e os conceitos de educação escolar e cotidiano propostos por 

Newton Duarte. As duas abordagens proporcionaram discussões acerca da reflexão sobre o papel da 

educação escolar na formação histórico-social de indivíduos, considerando todos os aspectos relativos aos 

processos do desenvolvimento cognitivos individuais e sociais decorrentes da nossa sociedade. Nessa 

perspectiva, O PRONERA – Programa Nacional de Educação em Áreas de Reforma Agrária – surge, em 

1998, como uma reivindicação da histórica luta dos movimentos sociais do campo a favor de uma educação 

camponesa que realmente considerasse os aspectos culturais, sociais e históricos nos quais os sujeitos 

estão inseridos. Dessa forma, o PRONERA atua sob duas vertentes ao correlacionar a educação escolar 

tradicional com a valorização da cultura camponesa: atua como forma de resistência ao predominante nos 

processos de escolarização de minorias rurais e atua como mecanismo prático na formação de sujeitos 

histórico-sociais, envolvidos com os processos de transformações da sociedade. A proposta de 

comunicação oral tem por objetivo discutir o processo de escolarização proposto pelo PRONERA aliado à 

valorização da cultura camponesa como um mecanismo de atuação sobre os sujeitos sociais a partir de uma 

prática consciente e coletiva na busca de uma existência humana livre e universal. 

A CULPA É DO FIDEL – REFLEXÕES SOBRE A MEDIAÇÃO E A EDUCAÇÃO DAS CRIANÇAS 

 Área temática: Desenvolvimento Humano 

ANYELLEM PEREIRA ROSA; VIVIANE SILVA PIRES; KLÊNIO ANTÔNIO SOUSA; SILVIA MARIA CINTRA 

DA SILVA – UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA   

De que modo as possibilidades de mediação às quais as crianças têm acesso ajudam-nas a formarem e 

modificarem suas concepções acerca do mundo? O objetivo do presente estudo foi realizar um 

levantamento bibliográfico sobre o conceito de mediação de acordo com a perspectiva histórico-cultural, 

buscando uma interlocução com o filme “A culpa é do Fidel” (La Faute à Fidel, de Julie Gavras, 2006). O 

conceito de mediação ocupa um lugar de destaque na teoria de Vigotski, pois o desenvolvimento humano se 

dá pelo processo no qual o mundo recebe significação para o indivíduo, tornando-o um ser cultural, a partir 

das interações estabelecidas com o outro. A relação do homem com o mundo, longe de ser direta, é uma 

relação fundamentalmente mediada, que necessita da presença de um elemento mediador, sendo a 

linguagem o signo principal. A significação medeia este processo, sendo o outro o detentor das inúmeras 

configurações de significação. No diálogo estabelecido com o filme, podemos compreender algumas das 

múltiplas possibilidades de sentidos do conceito de mediação: Anna de la Mesa, a personagem principal, em 

1970, aos 9 anos de idade, vê seu mundo transformado pela inserção de seus pais como militantes políticos 
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na causa de Salvador Allende, pela convivência com diferentes pessoas que circulam pela casa de seus 

pais: os "barbudos", ativistas chilenos; as mulheres depoentes para o livro de sua mãe sobre o aborto e as 

babás de diferentes países que cuidavam dela e do irmão mais novo. O obrigatório contato com tantos 

mediadores possibilitou à “pequena múmia” (apelido dado pelo pai) a irreversível ampliação de sua visão de 

mundo. O filme nos apresenta, de forma sutil e delicada, a riqueza da mediação do outro como aspecto 

imprescindível para a educação das crianças. 

EXPECTATIVAS DO GESTOR ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL E O DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS DE 4-5 

ANOS 

 Área temática: Desenvolvimento Humano 

CELEIDA BELCHIOR GARCIA CINTRA PINTO; MARIA ELEUSA MONTENEGRO – CENTRO 

UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA   

Esta pesquisa é parte de um trabalho acerca da criança de 4-5 anos e apresenta a percepção dos gestores 

escolares quanto às necessidades e expectativas dessa faixa de idade. Faz também uma reflexão crítica a 

respeito dos profissionais que atuam nessa faixa etária, incluindo psicólogos e educadores infantis, tendo 

em vista ser este um período importante para o desenvolvimento normal da criança. Assim, deve-se 

enfatizar o papel fundamental da educação infantil como variável interveniente tanto no processo de 

crescimento quanto na aprendizagem dessas crianças. A fundamentação teórica baseou-se na bibliografia 

que trata da Psicologia Infantil, da Educação Infantil e da legislação que cuida da educação desses 

estudantes. Contou com a participação de gestores de escolas públicas e particulares do Distrito Federal. 

Entre as categorias analisadas, fundamentadas na epistemologia qualitativa, selecionou-se: o trabalho 

pedagógico, as relações interpessoais, formação para o trabalho e a realidade escolar. Percebeu-se, que o 

gestor tem formação adequada á sua função, que há necessidade da participação da família no processo 

pedagógico dos filhos e que este nível de ensino não é útil somente no cuidado com as crianças, mas na 

educação delas. Os resultados demonstraram o empenho dos gestores em realizar o trabalho pedagógico, 

mas também a necessidade de maior apoio das instituições de ensino superior no preparo de profissionais 

qualificados para a educação infantil. Espera-se, com este trabalho, proporcionar subsídios para que 

profissionais desse nível de ensino possam contribuir para o desenvolvimento físico-motor, cognitivo, 

emocional, social, moral e com a aprendizagem dessas crianças. celeidacintra@uol.com.br 

CONSIDERANDO A EDUCAÇÃO A PARTIR DE WILHELM REICH 

 Área temática: Desenvolvimento Humano 

CYNTHIA CAVALCANTI MOURA DE MELO FARIA 

Em muitos momentos, quando se fala em educação, logo se associa à instituição escolar. Além dessa 

associação que é feita, muitas vezes se reduz o educar à escola. A educação a que me refiro no presente 

estudo também contempla a escola, o educar também acontece na relação entre professor e aluno, porém 

ultrapassa esse limite. O termo educação é utilizado nessa pesquisa em seu sentido mais amplo. Não se 

resume portanto apenas às instituições escolares ou aos professores, mas engloba todos os aspectos 

(família, sociedade, escola, entre outros) que estão presentes na formação do indivíduo. Com o 

aprofundamento dos meus estudos a respeito de Wilhelm Reich, tornou-se cada vez mais claro o quanto o 

mesmo se dedicou a diversas áreas do conhecimento, entre elas as dimensões clínica, psicológica, sócio-

política e também a dimensão educacional. Esse estudo se propõe a enfocar a dimensão educacional na 

obra reichiana, pois a mesma pode ter uma contribuição vasta para se pensar a respeito do tema. No 

decorrer da pesquisa, ficou claro como a teoria reichiana é muito complexa e variável de acordo com a 

época em que foi sendo desenvolvida. Muitas mudanças foram acontecendo no decorrer da sua teoria. Por 

esse motivo, seria muito reducionista a tentativa de resumir seu ponto de vista a respeito da educação. O 

estudo trata-se de buscar entender a história do pensamento reichiano para que, a partir disso, seja possível 

compreender o desenvolvimento de suas idéias e as variações que foram acontecendo no decorrer do 

tempo. 

JUVENTUDE E RELIGIÃO AFRO-BRASILEIRA NA BAIXADA FLUMINENSE 

 Área temática: Desenvolvimento Humano 

LEILA DUPRET 

A pesquisa Juventude e Religião Afro-Brasileira na Baixada Fluminense, que vem sendo desenvolvida junto 

ao Laboratório de Estudos Afro-Brasileiros (LEAFRO) do Instituto Multidisciplinar da Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro, levando em conta a nossa complexidade cultural da qual a religião de matriz afro-
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brasileira faz parte do processo construção, possui como objetivo revelar a interferência deste viés na 

construção subjetiva do jovem da Baixada Fluminense. O estudo é relevante para a área da Psicologia 

Escolar/Educacional por pelo menos três motivos: a importância da diversidade presente nas instituições 

educativas; a obrigatoriedade desta discussão com a implantação da lei 10.639/03 na escola; o 

compromisso social do psicólogo em lidar com desafios contemporâneos. A metodologia da pesquisa de 

cunho qualitativo está fundamentada na perspectiva de Vygotsky (1988) no que se refere à base teórica, a 

qual sustenta-se em três princípios fundamentais: analisar processo e não objeto; diferenciar explicação de 

descrição; desprender-se do “comportamento fossilizado”. A técnica utilizada para sua operacionalização foi 

a construção de “Unidades de Sentido”, sugerida por Rey (1997), a qual permite realizar uma análise das 

expressões dos sujeitos entrevistados. A análise preliminar do material coletado das entrevistas abertas 

feitas a jovens de 12 a 28 anos, freqüentadores de Casas de Culto aos Orixás, a princípio no município de 

Nova Iguaçu, independente do seu nível de engajamento no terreiro, apontou para um conjunto diverso de 

indicadores trazidos no decorrer da própria investigação. Assim, foram destacados: o comprometimento do 

sujeito com o Terreiro e a contribuição que é dada à sua comunidade de santo; o valor do conhecimento 

sobre a religião no que se refere às transformações do meio social em que vivem; as relações que 

estabelecem fora da Casa de Culto, muitas vezes, permeadas pelo o preconceito, o qual impede perceber a 

riqueza deste conhecimento constituinte da subjetividade 

ADOLESCÊNCIA E A RELAÇÃO PAIS E FILHOS 

 Área temática: Desenvolvimento Humano 

LUCIANA MARIA CAETANO – UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO   

Financiador: FAPESP 

Pretende-se nessa comunicação oral apresentar uma revisão teórica das pesquisas a respeito da 

adolescência e a relação pais e filhos, especialmente no que diz respeito influência dos pais na educação 

moral dos filhos adolescentes. A fase da adolescência é considerada pelo senso comum como um período 

de riscos e aborrecimentos, principalmente para os pais: tendo o jovem à tendência ao isolamento, aos 

comportamentos anti-sociais, a agressividade. As pesquisas psicanalíticas influenciaram a visão sobre a 

relação entre o adolescente e a família, enquanto um momento de grandes conflitos, supondo relações de 

“tempestade e tormenta” entre pais e filhos. Os estudos da socialização do adolescente no contexto familiar, 

tiveram sua maior expressão nas pesquisas sobre estilos e práticas parentais, originadas na abordagem 

comportamental, cujos objetivos maiores são apontar as diferentes formas de interação entre pais e 

adolescentes e as consequências dessas interações para o desenvolvimento das habilidades sociais do 

jovem, bem como para a sua saúde mental. Para Piaget, e outros autores que fazem a opção por uma 

abordagem cognitivista, o objetivo maior dessa fase do desenvolvimento é a integração do adolescente no 

mundo social dos adultos, que conta, além da capacidade de abstração com dois outros aspectos 

fundamentais: a construção de um programa de vida e a reforma da sociedade atual. No tocante a educação 

moral dos adolescentes as pesquisas atuais revelam a necessidade da construção de relações de 

mutualidade entre pais e filhos. 

AVALIAÇÃO DA PRESENÇA DE SINTOMAS DE STRESS EM PROFESSORES DA REDE PÚBLICA E PRIVADA DE 

UBERABA-MG 

 Área temática: Avaliação e Medidas no Contexto Escolar 

ALESSANDRA OKIYAMA FIGUEIREDO; HELENA ORNELLAS SIVIERI PEREIRA – UNIVERSIDADE DE 

UBERABA  

Financiador: UNIUBE 

A docência é considerada uma das profissões mais estressantes, devido a diversos fatores, tanto 

relacionados a questões que fogem ao controle do docente tais como salas de aula muito cheias ou espaço 

físico inadequado, quanto aquelas relacionadas às relações que se estabelecem no processo educacional, 

ou mesmo fatores que transpõem o limite da profissão. Visto que no mundo de hoje, o ritmo de trabalho é 

cada vez mais intenso, em todos os setores, a presente pesquisa buscou investigar o stress decorrente do 

trabalho docente. Foi feita uma análise da existência ou não de sintomas de stress, e qual a tipologia 

predominante (física e/ou emocional). Participaram da mesma, 50 professores de ensino médio da rede 

pública e privada da cidade de Uberaba-MG, e foi utilizado como instrumento o Inventário de Sintomas de 

Stress (ISSL), desenvolvido pela Dra. Marilda Lipp. Os resultados mostram que 60% dos pesquisados 

apresentaram sintomas de stress, sendo mulheres em sua maioria. Em relação ao tipo de sintomas, 
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predominaram os físicos. A fase na qual se encontravam a maior parte dos sujeitos estressados foi a 

chamada fase de resistência (63,33%), que acontece quando há esforços do organismo para evitar que o 

stress se instale. Através da pesquisa pôde-se descobrir que o stress existe e é tão freqüente quanto se 

supunha. Pelos dados obtidos, percebe-se que é preciso chamar a atenção para a necessidade de 

intervenções no sentido de identificar claramente os fatores estressantes de cada grupo e ajudar os 

docentes a superar esse processo de stress. 

UMA PSICOLOGIA NA ESCOLA: CONSTRUINDO OUTROS POSSÍVEIS 

 Área temática: Avaliação e Medidas no Contexto Escolar 

ALINE GARCIA AVEIRO; MARCEL HENRIQUE DE CARVALHO; ADRIANA MARCONDES MACHADO – 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO   

O presente trabalho tem como proposta apresentar o percurso de dois estagiários de Psicologia da USP ao 

habitar histórias em uma escola pública de São Paulo. Os acontecimentos são produzidos como efeitos das 

relações que se estabelecem. Portanto, o fracasso escolar é constituído em um processo de produção no 

qual estão presentes os mecanismos institucionais e as relações entre os atores da escola. Assim, o 'aluno-

que-não-aprende' é visto como efeito de relações, não como desvio daquilo que é esperado. No estágio 

problematizamos os processos de produção desses efeitos considerados, a priori, indesejáveis e que se 

tornaram naturalizados, hegemônicos e os únicos possíveis. Para tanto, estabelecemos um contrato com a 

escola no qual estaríamos conhecendo e acompanhando algumas situações escolares de um aluno com 

necessidades educacionais especiais da quarta-série. Tivemos encontros e conversas com o coordenador 

da escola, com algumas professoras, com a família, com o próprio aluno e com colegas da classe dele. 

Como estrangeiros nesses territórios, pudemos estranhar determinadas práticas já cristalizadas e 

naturalizadas. Nosso desafio era conseguir imprimir esse estranhamento junto aos professores. Para isso, 

foi necessário constituir um campo comum com os mesmos, tendo o cuidado com as concepções julgadoras 

que atravessam nossa formação e que reproduzem relações de desigualdade. Ao longo dessa experiência 

emergiram diversas questões a respeito do papel da escola e da psicologia nessa instituição.Como 

Foucault, entendemos que a escola age no disciplinamento dos alunos e na manutenção do status quo da 

sociedade e, assim, pensamos no cuidado que a psicologia deve ter frente às “práticas bem-sucedidas” que 

fazem a escola “funcionar melhor”, ou frente aos desvios “indesejáveis”. 

A ESCOLA E A AVALIAÇÃO FORMATIVA: UMA RELAÇÃO POSSÍVEL? 

 Avaliação e Medidas no Contexto Escolar 

CASSIA MARIA BAPTISTA DE OLIVEIRA – UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO   

Este trabalho pretende refletir sobre a perspectiva teórica embutida nos documentos (Diretrizes Curriculares 

Nacionais e RCNEI) que apontam para a elaboração do projeto de ensino e aprendizagem tomando as 

crianças reais – em seus contextos e com suas diferenças e singularidades – como referenciais para que se 

criem novas possibilidades de aprendizagem e ensino, trazendo a marca da criação e da ludicidade. Nesta 

perspectiva, a avaliação como processual, qualitativa, global, ou seja, formativa ganha dimensão de 

mudança das práticas pedagógicas, uma vez que ela serve para o professor refletir a respeito de como o 

aluno aprende e sobre o sentido dos conteúdos, além de procurar modificar as metodologias de trabalho 

utilizadas em sala de aula. Pensar, a partir da ótica formativa, a avaliação do ensino e da aprendizagem no 

que se refere à educação infantil pressupõe algumas ponderações: a primeira: como entender a criança; a 

segunda: como criar uma prática pedagógica com sentido de existência problematizadora; e a terceira: como 

criar uma avaliação formativa na escola. Segundo este ponto de vista, a tarefa da avaliação na educação 

infantil é permitir a problematização das situações de trabalho e das práticas pedagógicas, que deverão ser 

construídas de acordo com um aprendizado cooperativo. Este aprendizado remete-nos à elaboração de uma 

prática pedagógica com sentido de existência problematizadora, o que implica romper com a lógica da 

prescrição de práticas educativas que se concretizam no espaço escolar através da avaliação classificatória. 

Refletir sobre a possibilidade de relação entre avaliação formativa e escola significa examinar os dogmas 

que afirmam serem todos capazes de aprender ou que a reprovação deve ser destinada aos que 

apresentam dificuldades para enfrentar a garantia da aprendizagem para todos. A escola poderia realizar a 

avaliação formativa sem que a responsabilidade coletiva e o risco da aventura criassem condições para 

garantir a aprendizagem de todos? 

AVALIAÇÃO DOS MÉTODOS DE ESTUDO UTILIZADOS POR UNIVERSITÁRIOS EM HUMAITÁ/AM 

 Área temática: Avaliação e Medidas no Contexto Escolar 
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FABIANA SOARES FERNANDES; HELENE GIMA NEVES; SUELY APARECIDA DO NASCIMENTO 

MASCARENHAS  – UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS   

Financiador: CNPQ 

No Ensino Superior, mais do que em outras etapas educacionais, o resultado na aprendizagem depende 

muito do empenho individual do aluno. Novas posturas lhe serão solicitadas de forma que ele precisará 

adquirir e/ou aperfeiçoar hábitos adequados à essa nova etapa de sua vida acadêmica. Dentre esses novos 

hábitos estão os Métodos de Estudo. Essa pesquisa, realizada ao abrigo PIBIC-H-40-2008/2009/CNPQ, 

investigou os Métodos de Estudo que têm sido utilizados por estudantes de 02 Universidades públicas 

localizadas no município de Humaitá/AM. O instrumento utilizado foi o Questionário de Auto-Avaliação de 

Hábitos de Estudo, aplicado a uma amostra de 301 acadêmicos dos cursos ofertados no município, de 

ambas as Universidades. Os dados foram analisados com o apoio do programa SPSS versão 15.0. Foi 

possível verificar que, apesar de existirem diferenças entre o comportamento dos alunos, ao compararmos 

as duas universidades, de maneira geral o grupo investigado vem introduzindo em seus hábitos acadêmicos 

alguns Métodos de Estudo sugeridos pelos pesquisadores como adequados para uma aprendizagem eficaz.  

PROMOÇÃO COGNITIVA DO FUNCIONAMENTO COGNITIVO DE CRIANÇAS COM SÍNDROME DE DOWN AVALIADO EM 

SITUAÇÃO DE AVALIAÇÃO DINÂMICA OU ASSISTIDA 

 Área temática: Avaliação e Medidas no Contexto Escolar 

JOYCE GOULART MAGALHÃES; ANA CRISTINA BARROS DA CUNHA; ANDRÉIA CORREIA DE BARROS; 

GABRIELA DE JESUS MOREIRA; JACQUELINE LIMOEIRO MANANGÃO; RAONI HECKERT CARNEIRO – 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO  

Financiador: FAPERJ 

Modelos de avaliação e intervenção psicoeducacionais baseados em pressupostos sócio-interacionistas de 

Educação Cognitiva têm se mostrado adequados para avaliação e promoção do funcionamento cognitivo de 

crianças com deficiência, já que identificam e desenvolvem a capacidade do indivíduo em usar estratégias 

metacognitivas para resolver problemas e tomar decisões. Analisou-se a eficácia de uma intervenção 

usando Programa Bright Start de Educação Cognitiva com 06 alunos Síndrome de Down (SD), cuja idade 

média era 13,5 anos, comparando-se o funcionamento cognitivo deles em situação de avaliação dinâmica 

pelo Children‟s Analogical Thinking Modifiability Test (CATM). O CATM é uma prova dinâmica para 

avaliação do raciocínio analógico (A:B::C:?), aplicada, neste estudo, em 4 fases: preliminar (fase de 

verificação), pré-teste (fase sem ajuda), teste (fase de mediação ou assistência) e pós-teste (fase de 

manutenção). Antes e após aplicar, durante 12 semanas, as lições da Unidade de Formas das Letras do 

Bright Start, cujo objetivo é promover habilidades pré-acadêmicas de leitura e escrita, foram analisados os 

seguintes indicadores: a) perfil de desempenho cognitivo: 1-alto-escore; 2-ganhador-mantenedor; 3-

ganhador-dependente-de-assistência; e 4-não-mantenedor, obtidos pelos créditos no CATM; e b) operações 

cognitivas envolvidas na tarefa (conduta reflexiva, comparativa, percepção clara, integrativa, identificação de 

relevância, auto-correção e generalização). Ainda que apenas 01 aluno tenha mudado seu perfil de 

desempenho cognitivo de “não-mantenedor” para “ganhador-mantenedor”, observou-se um melhor 

funcionamento cognitivo dos alunos após intervenção, já que ocorreu maior proporção de operações 

cognitivas facilitadoras na segunda avaliação pelo CATM (0,72) quando comparados com a primeira 

avaliação (0,28). Conclui-se que, o fato de ter ocorrido mudanças no funcionamento cognitivo dos alunos em 

termos das operações cognitivas eficientes durante a avaliação dinâmica, antes e após a intervenção, 

sugere que eles se beneficiaram do programa de educação cognitiva, compreendendo melhor a tarefa e 

apresentando maior facilidade em cumprir a exigência cognitiva requerida pelo teste. 

AS EXPECTATIVAS DO PROFESSOR FRENTE AO DESEMPENHO DO ALUNO, A PERCEPÇÃO DESTE SOBRE AS 

EXPECTATIVAS DO PROFESSOR E SUA INFLUÊNCIA NA APRENDIZAGEM. 

 Área temática: Ensino Fundamental 

ANA CAROLINA ZANINI PALARIA – UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE   

O presente trabalho tem por objetivo compreender a relação professor-aluno no que se refere à expectativa 

que o professor tem do desempenho escolar do aluno e qual a percepção deste sobre as expectativas do 

professor considerando a influência desses fatores para sua aprendizagem. Além de identificar se o 

professor age de forma diferente de acordo com as expectativas que tem do rendimento de seus alunos e se 

a percepção do professor afeta a auto-imagem do aluno. Os dados para o estudo foram coletados numa 

Escola Pública Estadual de São Paulo através de uma entrevista semi-estruturada com uma professora da 
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3ª Série (4º ano) e da aplicação do Procedimento de Desenhos-Estórias Temáticos em seus alunos. Após a 

análise e discussão dos dados, conclui-se que o professor age de forma diferente de acordo com suas 

expectativas e estas afetam a auto-imagem dos alunos. Constatou-se que a professora tem expectativas de 

que os alunos acertem, “peguem rápido”, venham prontos de casa e frente a isto ela percebe que eles 

reagem com insegurança e tensão. Os alunos consideram, de maneira geral, que é esperado deles algo 

irreal, acertos, contenção de suas agressividades e obediência. Além disso, observou-se que as 

expectativas da professora em relação a si própria são também de acerto constante. Desta forma, não se 

estabelecem diálogos sobre as expectativas e percepções entre os sujeitos. 

A RELAÇÃO DOS PAIS COM A ESCOLA: ASPECTOS ENVOLVIDOS NO PROCESSO DE ESCOLHA 

 Área temática: Ensino Fundamental 

CLAUDIA STELLA; DANIELE PEREIRA SERODIO; EDNYYZ MONEGAL DA SILVA; GABRIELA 

ALCÂNTARA DA SILVA ; NATALIA DE CASTRO VERRO; THAIS MARQUES VICENTE; VIVIANE DE 

SOUZA CALIXTO; VIVIANE SIQUEIRA DA SILVA – UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE   

A educação deve emancipar e formar indivíduos autônomos. A educação no Brasil, a priori, preocupou-se 

com os interesses católicos, posteriormente atendeu a coroa e as exigências do capital. Tendo em vista os 

históricos propósitos educacionais, compreende-se as funções atribuídas pelos pais à escola. Conforme 

estudos realizados, a escola na perspectiva dos pais é importante para o estabelecimento das relações 

sociais e formação profissional com excelência. Contudo, o envolvimento dos pais e professores no 

processo de aprendizagem contribui para um melhor desempenho dos filhos. O objetivo do presente estudo 

foi investigar o processo de escolha das escolas particulares pelos pais da classe média. As hipóteses 

propostas são que as escolas seriam mais um produto a ser consumido, uma vez que a livre escolha por 

escolas reproduz os princípios do mercado; os pais transfeririam atribuições familiares aos educadores; e 

optariam por escolas em que acreditassem que seus filhos terão uma boa formação profissional, pois a 

educação atualmente está permeada pela lógica do capital. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, 

exploratória, trabalhada pela análise de conteúdo. Os sujeitos foram dez pais da classe média paulista, 

cujos filhos possuem seis ou sete anos e estão no 1º ou 2º ano do ensino fundamental. Foram realizadas 

entrevistas semi-dirigidas com roteiro pré-estabelecido, em local de escolha dos pais, escola ou residência. 

As entrevistas demonstraram que os pais retratam a escola como cuidadora e mantenedora, responsável 

pela educação de seus filhos. A instituição de ensino é vista pela maioria dos pais como uma extensão do 

ambiente familiar. As entrevistas evidenciaram a escolha das escolas direcionada para o futuro e para o 

status social. Notamos que na entrevistas os pais não retrataram a escola como um lugar privilegiado com a 

função de promover a emancipação, mas talvez como um meio do indivíduo se adaptar as exigências da 

sociedade. 

PROFESSORES DA ESCOLA PÚBLICA: SENTIDO DA APRENDIZAGEM 

 Área temática: Ensino Fundamental 

CLEOMAR AZEVEDO    

Financiador: UNIFIEO 

A docência é hoje no Brasil um campo de atuação repleto de conflitos e angustia em especial no ensino 

fundamental.Este trabalho é o resultado de uma proposta de reflexão junto a professores da escola pública 

do ensino fundamental no município de São Paulo.As queixas comuns aos docentes eram: “a dificuldade de 

aprendizagem , o comportamento, desinteresse dos mesmos e a violência presente no dia a dia”.Outros 

fatores apareciam : falta de materiais, acompanhamento da família e melhores salários.Diante da solicitação 

de uma proposta de trabalho e reflexão junto aos docentes sugerimos a discussão e reflexão dos seguintes 

temas: a formação dos educadores e as implicações para o desenvolvimento da aprendizagem; a busca da 

igualdade social ,aprendizagem significativa,auto-estima, o sujeito como autor da sua produção intelectual e 

a motivação. 

EDUCAR PARA O DESENVOLVIMENTO: CRÍTICAS A ESSE MODELO EM CONSOLIDAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 Área temática: Ensino Fundamental 

ELIZA MARIA BARBOSA  

Discutimos a função educativa realizada com a crianças de 3 a 6 anos de idade nos Centros de Recreação 

do Município de Araraquara-SP, com vistas a evidenciar o perfil do projeto educacional que subsidia as 

práticas ali desenvolvidas. O referencial teórico utilizado é o sócio-histórico por sua contribuição para pensar 

os processos educativos como instrumento fundamental de efetivação das necessidades de formação 
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cultural das crianças. Trata-se de uma pesquisa qualitativa e o método de coleta de dados utilizado foi a 

observação em ambiente naturalístico. As reflexões produzidas a partir dos dados empíricos coletados, 

evidenciam o perfil educativo que as práticas das professoras e demais elementos pedagógicos consolidam 

nas instituições educativas. Indicamos a necessidade de fazer avançar do campo conceitual para o 

epistemológico as discussões na área da Educação Infantil, não para acentuar as características do sujeito 

que aprende, mas para efetivarmos mediações pedagógicas que produzam formas de compreensão da 

realidade objetiva com as crianças sem, continuidade com os conhecimentos do senso-comum, 

originalmente produzido por suas experiências espontâneas. Observamos a tendência de consolidação de 

um modelo de práticas na educação infantil com ênfase no processo de desenvolvimento humano, 

relativizando o papel do conhecimento formal e historicamente legitimado como instrumento de efetivação 

das necessidades culturais de formação das crianças.  

CONTANDO E CONSTRUINDO HISTÓRIAS: A CONTRIBUIÇÃO DA PSICOLOGIA SÓCIO-HISTÓRICA 

 Área temática: Ensino Fundamental 

HENRIQUE MEIRA DE CASTRO; NATHÁLIA SABAINE CIPPOLA; MARISA EUGÊNIO MELILLO MEIRA  - 

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA – CAMPUS DE BAURU 

O trabalho educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a 

humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens. Essa tarefa implica a 

delimitação do conjunto dos conteúdos e das metodologias mais adequadas que garantam sua apropriação 

crítica pelos alunos. Entretanto, diversas correntes pedagógicas, tem conduzido a escola na direção da 

separação: entre conteúdos, da leitura com a escrita, da escrita com a fala, da fala com a interpretação, etc. 

Separa-se também razão da emoção, e transmite-se um conhecimento frio, a-histórico, a-crítico, que 

transforma a educação em mero processo técnico de transmissão de dados. Buscando contribuir para a 

superação dessas rupturas desenvolvemos em uma escola pública um projeto de contação de histórias para 

alunos de quarta série. Fundamentado na Psicologia sócio-histórica e Pedagogia histórico-crítica, definimos 

o trabalho do psicólogo escolar como o de mediador entre as diferentes relações construídas entre as 

crianças, escolas e famílias, tendo como meta a melhoria das relações de ensino e aprendizagem. Esse 

projeto tem quatro finalidades principais: Desvelamento da realidade; livre expressão de projeções 

simbólicas; despertar interesse pela leitura e formação de valores que tenham compromisso com processos 

de humanização. Por meio desses objetivos, podemos transmitir os conhecimentos humanos de forma 

integrada e histórica. Para a realização dos encontros, optamos primordialmente por mesclar atividades 

lúdicas que permitam expressões simbólicas, tão importantes num mundo racional como o atual, com 

atividades pedagógicas que integrem o pensar e agir das atividades escolares cotidianas. Em uma atividade 

tentamos possibilitar que as crianças imaginem, repensem seu mundo, expressem seus sentimentos e 

pensamentos. Então pedimos que escrevam isso, ou que construam um texto ou história a partir do conto 

inicial, etc. Dessa forma tentamos aproximar, no processo de ensino, o desenvolvimento dialético do 

pensamento e da linguagem. 

EDUCADOR: UMA REFLEXÃO DO PAPEL DOS FUNCIONÁRIOS DE SERVIÇOS GERAIS NO PROCESSO EDUCATIVO 

 Área temática: Ensino Fundamental 

ALINE AKEME TAMASHIRO; ALBA CRISTHIANE SANTANA – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS  

O presente trabalho discute uma pesquisa de atuação da Psicologia Escolar em uma instituição de ensino 

particular no interior de Goiás. O referencial teórico-epistemológico norteador do trabalho articula a 

perspectiva histórico-cultural do desenvolvimento humano com a abordagem qualitativa. Foi realizada uma 

pesquisa com relação à conscientização do papel do educador dos funcionários de serviços gerais do 

Colégio Santa Catarina em Petrolina de Goiás-GO. A proposta era de avaliar se estes tinham consciência 

dos próprios papéis de educadores e como isso refletia nos alunos da instituição. Participaram do trabalho 

11 funcionários dos serviços gerais, dentre porteiro, recepcionistas, zeladores, merendeiras. Inicialmente 

foram aplicados questionários para os funcionários, onde as perguntas eram de múltipla escolha, tendo uma 

primeira parte para caracterizar os sujeitos da pesquisa e em seguida, foram apresentadas 14 afirmativas, 

onde os participantes marcaram a alternativa que adequasse melhor à frase. As alternativas variavam entre 

excelente, bom, regular e péssimo. Por fim, foi apresentada uma pergunta aberta, onde questionou-se quem 

eram os educadores do Colégio Santa Catarina. Em seguida, pediu-se que os alunos fizessem um desenho 

projetivo acerca das suas percepções a respeito dos funcionários de serviços gerais do colégio e que 

escrevessem o que achavam deles. Percebeu-se que os funcionários se reconhecem educadores e sua 
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influência com os alunos, este último refletido nos desenhos e escritas presentes nos materias colhidos que 

mostraram uma afeitividade positiva em relação aos funcionários. Importante salientar que a atuação da 

Psicologia Escolar é ampla, visto que se pode trabalhar também com os funcionários não docentes de uma 

instituição, não se resumindo a uma atuação alunos e professores. 

AMPLIAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL: CONCEPÇÕES E IMPLICAÇÕES DE UMA ESCOLA DE NOVE ANOS 

 Área temática: Ensino Fundamental 

ANDREA CRISTINA OLIVEIRA FERREIRA; ROSELI FERNANDES LINS CALDAS – UNIVERSIDADE 

PRESBITERIANA MACKENZIE   

Financiador: UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

Este estudo teve como objetivo caracterizar e analisar a política pública educacional de ampliação do Ensino 

Fundamental de oito para nove anos, por meio da investigação a respeito do significado desta mudança 

para diretores, professores, alunos e seus pais; da preparação dos professores para esta nova realidade e 

do processo de alfabetização vigente. Assim, foi realizada uma pesquisa etnográfica em uma escola pública 

da cidade de Santos/S. P., buscando-se compreender o fenômeno por meio de observações participantes 

nas salas de aula do primeiro e do segundo ano do Ensino Fundamental; entrevistas com professoras, 

diretora e pais de alunos e; desenhos realizados pelas crianças sobre a suas percepções a respeito da 

escola. Todas as informações foram analisadas a partir da abordagem sócio-histórica, criando-se para tal 

sete categorias: concepção do educador sobre a mudança; relacionamento da professora com o seu novo 

papel como alfabetizadora; relacionamento professor-aluno; atividades realizadas com os alunos e o 

relacionamento destes com a escola, com outros alunos e com as tarefas; concepções de pais de alunos 

sobre a mudança na organização escolar; relacionamento família-escola e; recursos de estrutura física e 

administrativa da escola para a implantação da mudança. Dentre os resultados encontrados, pode-se 

destacar que, ao menos na escola pesquisada, a mudança foi incorporada sem a realização de alterações 

nas instalações físicas para receber crianças mais novas; sem a determinação clara dos conteúdos que 

devem ser transmitidos às crianças no primeiro ano e; sem a orientação de pais e/ou responsáveis a 

respeito da mudança. Assim, o que esta pesquisa indica é que esta política pública educacional é apenas 

mais uma medida que foi determinada pelas autoridades sem a consideração das condições da realidade 

que são enfrentadas nas escolas para que a política pública, de fato, efetive-se.  

A INFLUÊNCIA DO CONHECIMENTO TEÓRICO SOBRE A MOTIVAÇÃO PARA A PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS 

 Área temática: Ensino Fundamental 

CARLA ULASOWICZ; JOSÉ FERNANDO BITENCOURT LOMÔNACO – UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO   

O objetivo deste trabalho foi verificar a influência do conhecimento sobre a motivação para a prática de 

atividades físicas em 52 sujeitos de ambos os sexos, 31 meninos (X = 13,77 anos; dp = 0,56) e 21 meninas 

(X = 13,81; dp = 0,51), estudantes regularmente matriculados nas 8ª séries A e B de uma instituição de 

ensino particular do estado de São Paulo – SP. As aulas da disciplina Educação Física tiveram como ênfase 

os conteúdos do Sistema Cardiovascular e Respiratório e as atividades aeróbias, os quais foram divididos 

em três blocos temáticos. Essas aulas foram ministradas por meio de vivências teóricas e práticas por um 

período de três meses com a frequência de duas vezes por semana e com a duração de 50 minutos cada, 

totalizando 24 aulas para cada turma. Os sujeitos foram avaliados pelos seguintes instrumentos: 1) escala 

de motivação em relação à prática de atividades físicas (pré e pós-teste); 2) teste de andar/correr em 12 

minutos modificado (pré e pós-teste); 3) prova de avaliação de conhecimentos ao final de cada bloco 

temático (três avaliações). Os resultados foram discutidos à luz da abordagem cognitiva da motivação. 

FANZINES: UMA ATIVIDADE POLÍTICA 

 Área temática: Ensino Médio 

DANIEL CALDEIRA DE MELO; CAMILA TURATI PESSOA – UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA   

Financiador: LEI MUNICIPAL DE INCENTIVO ÀCULTURA 

Trata-se de uma pesquisa em desenvolvimento que aborda o uso da técnica de confecção de fanzines em 

oficinas para jovens de 13 a 18 anos. Embora fanzine não tenha uma definição clara, pode ser 

compreendido como uma técnica utilizada por aficionados (leia-se: fãs) para divulgarem seus objetos de 

interesses, produzindo assim um tipo de panfleto. A poesia, literatura, desenho, história em quadrinhos, 

charge, recorte e colagem são os recursos linguísticos historicamente utilizados na confecção dos fanzines. 

Os fanzines datam desde 1930 aos dias atuais, passando pelos fãs de literatura de ficção científica, do 

ideário anarco-punk, da poesia e dos quadrinhos marginais, de estilos musicais alternativos. A reprodução 
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dos fanzines carrega outra característica histórica. Como são veículos de comunicação de grupos que estão 

à margem da Grande Mídia, a sua reprodução não pode ter o custo elevado. Por isso são geralmente 

reproduzidos por meio de fotocopiadoras. Nas oficinas, a produção do fanzine é feita em grupos. Cada um 

se responsabiliza por fazer um parte do fanzine. As oficinas são conduzidas pela proposta dos “Grupos 

Operativos”. Nelas os jovens escolhem entre vários temas de seu cotidiano para realizar o fanzine. A análise 

do material é permeada pelo construcionismo social, possibilitando estudar o material por meio do sentido 

que a experiência do jovem se expressa. O trabalho iniciou na escola particular, na qual foram coletadas 23 

páginas do fanzine coletivo, produzido por 98 alunos. É possível notar preliminarmente uma perspectiva 

engajada entorno dos temas dos alunos da escola particular. Ainda são previstas quatro escolas municipais 

que servirão de contraponto à escola particular. Deve-se ressaltar que tal projeto só está sendo realizado 

porque foi aprovado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura por meio do Fundo Municipal de Cultura, 

sendo sua execução prevista até novembro de 2009, quando se encerarão as oficinas. 

A FORMAÇÃO DE PROFESSORES E A VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO APÓS A REFORMA EDUCACIONAL: PARA 

ONDE APONTAM AS PESQUISAS SOBRE O TEMA? 

 Área temática: Formação do Educador 

FRANCISCA DE FÁTIMA ARAÚJO OLIVEIRA    

Financiador: CNPQ 

O objetivo desse estudo é discutir sobre a formação de professores e a valorização do magistério após a 

reforma educacional implantada na década de 90 do século XX. Para atingir tal objetivo utiliza como fonte de 

dados INEP; as Leis 9.394/96, 11.738/08 e faz uma breve revisão bibliográfica sobre a formação de 

professores citando autores como: Brzezinsk, Dia-da Silva, Pimenta, Torres. Para análise dos dados 

fundamenta-se na Teoria Crítica da Sociedade, especificamente em autores como: Adorno, Horkheimer e 

Marcuse. Os resultados mostram que em 1996 havia no Brasil, 153.970 funções docentes sem o 3º grau 

completo; em 1998 havia 160.926 funções docentes sem o ensino superior completo, ou seja, dois anos 

depois de iniciada a década da educação, os sistemas de ensino ainda estavam admitindo professores sem 

o nível de formação adequado, para os anos finais do ensino fundamental; as pesquisas realizadas apontam 

para o fato de que a formação de professores tem ocupado lugar secundário em relação a intervenções 

como: a compra de equipamentos, a padronização de reformas curriculares; a reforma promete formação 

consistente e continuada aos professores e admite a oferta de cursos aligeirados e de qualidade duvidosa; a 

maioria dos cursos de formação para professores e as medidas com vistas à qualidade do ensino, não são 

realizados e produzidos nas universidades, e sim, são planejadas e executadas por empresas privadas que, 

muitas vezes, para elaborar seus projetos levam em consideração, somente, as análises de economistas e 

as recomendações de órgãos internacionais como Banco Mundial e FMI. Por fim, os dados evidenciam que 

a desvalorização dos profissionais da educação, condições inadequadas de trabalho, ausência de uma 

política de valorização social e econômica dos profissionais da educação têm sido motivos para muitos 

professores abandonarem a profissão. 

RELAÇÕES DE CONTROLE ENTRE CRIANÇAS E PROFESSORES NA ROTINA DE UMA CRECHE 

 Área temática: Formação do Educador 

HENRIQUE VALLE BELO RIBEIRO ANGELO; RINALDO MOLINA; DIANA MYUNG JIN HUH; ENZO BANTI 

BISSOLI; GLADYS N. S. GERBASI – UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE   

Nosso objetivo é apresentar os resultados de um estudo que visou discutir as relações de poder entre 

alunos e professores de uma creche da cidade de São Paulo, evidenciando a organização da escola, o 

controle do adulto sobre as crianças e as situações que demonstraram esse controle. Para a coleta de 

dados foram registradas em caderno de campo 41 horas de observações da rotina da escola. Os dados 

analisados, à luz do referencial teórico adotado, indicaram que mesmo com o fato das creches terem 

deixado o campo da assistência social e passado a integrar o campo da educação, o principal papel do 

professor continua a ser o de cuidar das crianças. Evidenciou-se também um distanciamento entre professor 

e aluno quando, por exemplo, as mesas em que as crianças faziam as refeições eram somente para o uso 

delas, as professoras não podiam sentar-se com elas enquanto se alimentavam. Outro exemplo disse 

respeito ao controle sobre os horários das atividades nas horas de comer, brincar e dormir. No horário do 

almoço mesmo que as crianças estivessem com sono deveriam ir para o refeitório. Com isso algumas 

deixavam seus pratos de comida de lado e dormiam sobre a mesa. Em contrapartida quando chegava o 

horário que deveriam dormir, as professoras colocavam colchonetes no chão e as crianças deitavam e eram 
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obrigadas a se manter caladas tendo ou não sono. Depois de aproximadamente 01h30min de sono, as 

crianças eram acordadas, mesmo que permanecessem com sono, para fazerem as atividades seguintes. 

Entre outras, tais situações demonstraram o controle do professor sobre os alunos e o quanto não foram 

respeitados alguns de seus direitos básicos. Indicaram também para a necessidade de maior investimento 

na formação dos professores das creches para que esses possam cumprir com maior efetividade sua função 

de educador. 

TRAJETO HISTÓRICO DE UMA CRECHE COMUNITÁRIA EM UBERABA – MG 

 Área temática: Formação do Educador 

LILLIAN NAVES DE FREITAS GONÇALVES; ALAIDE RITA DONATONI; HELENA DE ORNELLAS SIVIERI; 

LILLIAN NAVES DE FREITAS GONÇALVES; LORRAINE DE OLIVEIRA BRAGA – UNIVERSIDADE DE 

UBERABA   

Financiador: PIBIC -UNIUBE 

Esta pesquisa faz parte de uma maior denominada “Promoção da Qualidade na Educação Infantil”, que 

refere-se a história da Educação Infantil em nível internacional, nacional, regional e local. Objetiva conhecer 

e analisar o desenvolvimento da Educação Infantil de uma Creche Comunitária do interior de MG; relacioná-

lo com o desenvolvimento das demais escolas afins e com o processo de formação de professor, buscando 

conhecer contexto histórico, estrutura, origens e inovações; e averiguar avanços e retrocessos. É uma 

pesquisa documental e bibliográfica, com produção de relatórios, numa perspectiva qualitativa em 

abordagem histórico-crítica. Há coleta de fontes internacionais, nacionais, regionais e locais, feitas em 

bibliotecas, sites científicos, documentações e relatos históricos. A pesquisa regional encontrou dificuldades 

metodológicas, pois o material encontrado foi pouco. A pesquisa local – depois de contatado os órgãos 

competentes – revelou que não há material pronto o suficiente. Decidiu-se então pela pesquisa em relatos 

históricos orais. Os resultados mostraram que conceitos se modificam pela história, conforme cultura, 

política e outras contingências, o que diversifica a prática e torna complexa a Educação Infantil e sua 

proposta de reestruturação. A pesquisa permitiu perceber as variações que a história da Educação e seus 

temas tangentes percorreram, levantando o questionamento sobre a possibilidade, ou não, de atribuir 

conceitos e acredita-se não ser possível definições conceituais. Ficou evidente a complexidade e em que se 

insere todo assunto Educação Infantil, inclusive a formação de professores e é notável o esforço que surge 

para a conquista de relevância cada dia maior da Educação Infantil. Apesar disso, enfrentam problemas 

básicos estruturais, conceituais e de identidade histórica. Faz-se preciso, então, revisar modelos de projetos 

políticos pedagógicos, valorizar a identidade histórica do fazer educacional para auxiliar essa nova 

população de grandes potencialidades a não repetir simplesmente o fazer, poder reinventar suas ações 

educacionais e otimizar recursos disponíveis. 

PRODUÇÃO CIENTÍFICA EM PSICOPEDAGOGIA: UMA ANÁLISE 

 Área temática: Formação do Educador 

MARIA BERNADETE PUPO; CARINA CAVALETTI DE CARVALHO; LAERCIO DE MATTOS; WILMA 

N.S.G.CARVALHO – CENTRO UNIVERSITÁRIO FIEO   

Este estudo partiu de inquietações relacionadas ao levantamento das pesquisas publicadas no campo 

psicopedagógico. Dessa forma, objetivou revisar criticamente a produção científica nacional sobre 

Psicopedagogia presente em artigos publicados nas principais revistas indexadas na base de dados on-line 

BIREME no período de 2006 a 2008. Além de permitir a recuperação da memória desse campo de 

conhecimento, tal análise permite a visibilidade da trajetória percorrida por essa área em um determinado 

período, oferecendo aos profissionais interessados visão sobre recursos teórico-práticos disponíveis que 

podem subsidiar o aprofundamento de práticas e pesquisas. Foram selecionados artigos com base nos 

seguintes descritores: psicopedagogia, psicopedagógica(s), psicopedagógico(s), sendo analisados 10 

artigos. Os resumos foram analisados conforme as categorias identificação, tipo de estudo, temática 

principal, referencial teórico, autoria. 

A CONSTITUIÇÃO IDENTITÁRIA DO PROFESSOR NA PERSPECTIVA DA DIMENSÃO DA ESPIRITUALIDADE 

 Área temática: Formação do Educador 

MARILI MOREIRA DA SILVA VIEIRA – UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE; VERA MARIA 

NIGRO DE SOUZA PLACCO – PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO   

Financiador: CAPES 



 
ISSN-1981-2566 

                                                                                                                                                                     110 
 

Esse trabalho faz parte de uma pesquisa de doutorado que objetivou compreender como a dimensão da 

espiritualidade participa da constituição identitária de professores e como, em uma escola confessional, se 

dá essa constituição. Percebeu-se que a confessionalidade afeta a dimensão da espiritualidade do 

professor. Por sua vez, a manifestação dessa dimensão na identidade do professor afeta a identidade da 

escola. Como referencial teórico, recorreu-se a Placco, que aponta a importância de se considerar a 

sincronicidade entre as várias dimensões do professor no processo de ação e formação dele. À proposta de 

Placco pode-se acrescentar a dimensão da espiritualidade humana. Para a compreensão dessa dimensão, 

o referencial teórico utilizado foi o de Viktor Frankl. Os dados da pesquisa foram analisados e cofrontados a 

partir de categorias importantes para a constituição identitária e para a espiritualidade. Conclui-se que a 

instituição participa da constituição identitária profissional do professor e este confere significado à 

confessionalidade da escola. Evidencia-se que a filosofia da escola, expressão da espiritualidade 

instituicional, é central na sua cultura, tanto como a espirititualidade, dimensão do ser humano, é central 

para o professor. Apresenta-se a espiritualidade como sendo essencial para a profissão do professor e como 

um meio pelo qual se pode atuar em sua vida e em sua formação profissional e assim cooperar para que a 

escola atinja seu alvo final, a educação integral do ser humano. 

IMAGINAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO DE EDUCADORES 

 Área temática: Formação do Educador 

HENRIQUE MELO CARVALHO; DANIELE NUNES HENRIQUE SILVA; FABRÍCIO SANTOS DIAS DE 

ABREU; GABRIELLA NUNES NEVES; LAÍS PINHEIRO DE MENEZES; MARCOS JÚNIOR SANTOS DE 

ALVARENGA  – UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA   

Financiador: UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 

As questões relacionadas à imaginação das crianças no contexto escolar têm sido pouco problematizadas 

nas investigações no âmbito da Psicologia e Pedagogia. Buscando somar esforços nessa direção, o objetivo 

do presente trabalho é apresentar dados preliminares das atividades desenvolvidas no Projeto de Extensão 

FORMARTE (Arte, Imaginação e Formação de Professores), na Universidade de Brasília – Instituto de 

Psicologia. O intuito dessa ação extensiva, que ainda está em andamento, é de aprofundar, junto com 

educadores em formação continuada, aspectos referentes ao funcionamento imaginativo no 

desenvolvimento humano, tendo como foco as contribuições da perspectiva histórico-cultural. 

Metodologicamente, a atenção volta-se para o registro de campo e videogravação de dinâmicas coletivas, 

em que se identificam, inicialmente, quais são as concepções dos educadores sobre: o que é ser criativo; 

quais os elementos que envolvem a criatividade e qual é a relação entre imaginação, conhecimento e 

criatividade. A pesquisa está sendo desenvolvida em uma escola associativa de Educação Infantil (sem fins 

lucrativos) do Distrito Federal, com envolvimento de 20 (vinte) educadores que trabalham na instituição. 

Para coleta dos dados foram sistematizados encontros quinzenais (reuniões pedagógicas), em que o tema 

da imaginação foi amplamente debatido. Observa-se, na análise dos dados coletados, que os educadores 

associam criatividade à qualidade e à característica individual. Palavras como felicidade, auto-confiança, 

espontaneidade, por exemplo, são enunciadas na identificação dos atributos específicos da pessoa criativa, 

como se a o ato criativo estivesse vinculado às questões intrínsecas aos sujeitos, porque não dizer, inatas. 

Essas colocações, somadas a outros comentários dos professores sobre as relações entre ensino, autoria e 

imaginação estão revelando que se faz necessário discutir tais questões no espaço escolar, principalmente, 

quando se considera a relevância dos processos criativos no desenvolvimento humano e seu vínculo com as 

dinâmicas culturais e sociais que circundam a experiência subjetiva. 

A FORMAÇÃO DO CUIDADOR SOCIAL 

 Área temática: Formação do Educador 

JOÃO CLEMENTE DE SOUZA NETO    

Este estudo é resultado de pesquisa de intervenção junto a educadores que trabalham em abrigos. Acredita 

que quando o educador toma posse de sua biografia e descobre a do outro, numa linha de respeito e de 

ressignificação, amplia suas condições para ajudar o outro a encontrar e a ressignificar sua história. 

Geralmente, quando são abandonados, atribuem a si a responsabilidade pelo fato e se sentem tomados 

pela culpa. Neste caso, o abrigo seria o castigo correspondente. Não basta uma simples explicação, pois 

uma calmaria superficial pode escamotear o desejo ardente de voltar com os pais, especialmente com a 

mãe. A superação dessa condição dependerá do modo pelo qual os educadores desenvolverão seu 

trabalho. Um bom formador pode ajudar crianças e adolescentes a manifestar seus sentimentos, por meio 
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de palavras e outras formas de expressão, e a interpretar sua biografia. Ele necessita de muita habilidade 

para ajudar a criança e o adolescente a entender a situação de abandono familiar. Nas condições do abrigo, 

uma excelente formação psicológica ajuda-lo a realizar um bom trabalho. 

A PRESENÇA DA DIMENSÃO SOCIOPOLÍTICA NO TRABALHO DE FORMAÇÃO DO DOCENTE-FORMADOR 

 Área temática: Formação do Educador 

MAKELINY OLIVEIRA GOMES NOGUEIRA – PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO   

Financiador: CAPES 

O presente estudo de mestrado teve como objetivo pesquisar a presença da dimensão sociopolítica no 

trabalho de formação do docente-formador, trazendo para o debate a reflexão sobre a finalidade do trabalho 

educacional. Nessa pesquisa, baseados na perspectiva sócio-histórica e apoiados em autores que seguem 

essa linha teórica, partimos do princípio que o trabalho de todo professor apresenta uma dimensão 

sociopolítica, pois, em qualquer trabalho de educação há implícita ou explicitamente uma relação entre 

educação e sociedade, que se expressa na finalidade do trabalho desenvolvido. A questão que se coloca é 

identificar, por meio da “voz” do docente-formador, a clareza que ele tem da presença dessa dimensão no 

trabalho de formação que realiza em cursos de graduação em Pedagogia, e quais aspectos ele apresenta 

para caracterizar essa presença. Para realizar esse estudo, foram aplicados quinze questionários a 

docentes de Universidades públicas e privadas dos estados do Paraná e São Paulo, e feitas entrevistas de 

aprofundamento com quatro docentes-formadores de três Universidades do estado do Paraná. Os 

resultados apontam que o professor não desconhece a presença da dimensão sociopolítica em seu 

trabalho, mas ao caracterizar essa dimensão, na maioria das vezes, o faz de forma genérica e ingênua. 

A EDUCAÇÃO INFANTIL NA PERCEPÇÃO DOS GESTORES 

 Área temática: Formação do Educador 

MARIA ELEUSA MONTENEGRO; ANA REGINA MELO SALVIANO; MARIANNA DANTAS GUIMARÃES DE 

MELO; MARCIA MARINS BATISTA; DULCE REGINA DE SOUZA; CELEIDA BELCHIOR GARCIA CINTRA 

PINTO; COLANDI CARVALHO DE OLIVEIRA – CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA   

Esta pesquisa é parte de um trabalho mais amplo acerca da criança de 4-5 anos e apresenta a percepção 

dos gestores escolares quanto às necessidades e expectativas dessa faixa de idade. Faz também uma 

reflexão crítica a respeito dos profissionais que atuam nessa faixa etária, incluindo psicólogos e educadores 

infantis, tendo em vista ser este um período importante para o desenvolvimento normal da criança. A 

fundamentação teórica baseou-se na bibliografia que trata da Psicologia Infantil, da Educação Infantil e da 

legislação que cuida da educação desses estudantes. Após serem selecionadas cinco escolas públicas e 

cinco escolas particulares do Distrito Federal, os gestores de cada uma delas responderam alguns 

questionários. Para a análise dos dados foram utilizados pressupostos da epistemologia qualitativa que 

implica processo interpretativo e construtivo. Percebeu-se, pelo trabalho desenvolvido, que existe a 

formação acadêmica do gestor para a realização de sua função e que é importante a formação continuada; 

que há necessidade da participação da família no processo pedagógico dos filhos que freqüentam a 

educação infantil e que este nível de ensino da educação básica não é útil somente no cuidado com as 

crianças, mas na educação delas. O trabalho realizado nas escolas, segundo a maioria, é muito bom, mas 

pode melhorar. Os resultados demonstraram o empenho dos gestores em realizar o trabalho pedagógico, 

mas também a necessidade de maior apoio das instituições de ensino superior no que se refere a 

disponibilizar profissionais qualificados para a educação infantil. Espera-se, com este trabalho, proporcionar 

subsídios para que profissionais desse nível de ensino possam contribuir para o desenvolvimento físico-

motor, cognitivo, emocional, social, moral e com a aprendizagem dessas crianças.  

EDUCAÇÃO INFANTIL: CUIDAR: SIM. TOMAR CONTA: NÃO 

 Área temática: Formação do Educador 

MARIA EUFRASIA DE FARIA BREMBERGER – PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

Financiador: CAPES I 

As práticas de cuidado adotadas no âmbito da educação infantil por vezes são permeada por práticas 

oriundas de uma visão de cuidar doméstico-familiar. Contudo há de se considerar a grande dificuldade de se 

distinguir ações de cuidado num espaço institucional-educacional com a instituição-família, haja vista que as 

fronteiras são tênues e por vezes se interpenetram. Tais dificuldades resultam até mesmo da própria história 

de cuidados da criança pequena, como categoria social, segundo os estudos do historiador Áries. De 

cuidados calcados em bases religiosas com vistas a preservação da pureza e da inocência dela, 
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transformando-se em uma preocupação baseada na moralidade, seguida de cuidados físicos para sua 

sobrevivência até chegar em cuidados que se alia à disciplina, à cidadania e à organização da sociedade. 

Dada essa evolução dos cuidados, pode-se notar ainda dentro dos espaços educacionais infantis, 

resquícios das práticas de cuidados fruto dessa história de bases eclesiásticas e doméstica, adotadas pelos 

agentes educacionais. O RCNEI (Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil) entre outras 

medidas tem sido uma tentativa do governo de profissionalizar as ações de cuidados infantis. Contudo um 

dos grandes problemas de conceber cuidados institucionais de cuidados parentais perpassa inicialmente 

pela falta do entendimento conceitual teórico do termo cuidar. Nesse sentido há de se entender o cuidado 

como um “ofício”, à semelhança do significado adotado pelos profissionais da área da enfermagem. Assim o 

cuidar, enquanto “ofício”, está para além de ações domésticas ou beneméritas, extrapola todas as situações 

mais estreitas e imediatas, fazendo-se presente em todas as instâncias do sistema educacional infantil. É 

um cuidar no qual está implícito uma postura efetivamente profissional que requer conhecimento, atenção, 

reciprocidade e compromisso com o ato do cuidar. 

PRECONCEITO E A REVISTA NOVA ESCOLA: UMA ANÁLISE CRÍTICA NO PERÍODO DE 2005 A 2008 

 Área temática: Formação do Educador 

INGRID ORTEGA DE MORAES; ANA CAROLINA DE SOUZA MORELLI; FERNANDA CARITO; JOÃO 

BURNIER ROMÃO; LEONARDO ROBERTO GOMES; MARCELA CARMONA CERBONCINI; TAIANE ZOBA 

DE SOUZA; TAMALA RESENDE MENEZES; VIVIAN YNOUYE SANTOS; ROSELI FERNANDES LINS 

CALDAS – UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

Partindo do pressuposto de que publicações especializadas dirigidas ao professor podem  influenciar a sua 

formação e conseqüentemente a prática de ensino, foram analisadas publicações da Revista Nova Escola 

com o objetivo de verificar como é abordada a questão do preconceito e se chegam, de fato, a disseminá-lo 

na educação por meio de suas matérias. Pretendeu-se investigar também, quais seriam os principais tipos 

de preconceitos encontrados nesta revista. Este trabalho teve caráter bibliográfico (análise documental) e 

qualitativo. Para a realização desta pesquisa foram coletados artigos delimitando-se o período de 3 (três) 

anos, de Julho/05 a Julho/08 para o levantamento dos dados. Para a análise foram criados três eixos de 

investigações: publicações que abordam criticamente o preconceito, publicações que propagam o 

preconceito e publicações que possuem um discurso ambíguo. Constatamos que a revista expõe conteúdos 

preconceituosos explícitos ou implícitos, como também artigos que abordam criticamente o tema. Houve 

predominância no número de artigos que abordam e propagam preconceito de cunho social. 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM EDUCAÇÃO INFANTIL E ALFABETIZAÇÃO NA AMAZONIA: A PÓS GRADUAÇÃO 

EM SERVIÇO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PORTO VELHO 

 Área temática: Formação do Educador 

ROSÂNGELA DE FÁTIMA CAVALCANTE FRANÇA; TANIA SUELY AZEVEDO BRASILEIRO – 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA  

Se a educação é uma das chaves para a formação de um adulto sujeito de suas ações, consciente e 

cidadão – é pela Educação Infantil que esse processo precisa ser iniciado. Contudo, esta modalidade só foi 

instituída como direito das crianças e dever de Estado com a nova LDB de 1996. As políticas educacionais, 

os avanços significativos no campo teórico–prático da área, um novo olhar sobre a Infância e o atendimento 

pleno das crianças pequenas, e a necessidade de inserção das novas tecnologias no espaço da aula cada 

dia mais torna necessária esta formação profissional. Assim, esta comunicação tem por objetivo apresentar 

uma experiência vivenciada por 100 docentes das escolas urbanas e rurais de Porto Velho/RO, que faz 

parte de uma política de formação continuada de professores nas áreas de Educação Infantil e 

Alfabetização com vistas à melhoria da qualidade da educação básica através da pós-graduação em 

serviço. É uma parceria entre a Universidade Federal de Rondônia e a Secretaria Municipal de Educação de 

Porto Velho, tendo como interveniente a Fundação Rio Madeira. Sua duração foi de 14 meses, de 

junho/2007 a agosto/2008 e teve seu currículo estruturado em módulos, possibilitando uma inter-relação 

entre os conteúdos e a prática docente, sendo desenhado para atender a formação de professores na 

modalidade em serviço. Os programas, por sua vez, articulam-se em torno dos eixos temáticos: Criança e 

Linguagens. Para fundamentar teoricamente a análise desta experiência recorreu-se a autores como: Garcia 

(1999), Tedesco (2006), Hannoun (1998), Kramer (1995), Severino (2001), Weber (1996) e outros. O papel 

das agências formadoras tem demonstrado compromisso e responsabilidade social com a Educação na 
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Amazônia, contribuindo na promoção de uma educação inclusiva, onde o respeito aos direitos humanos e a 

constituição de uma sociedade cidadã deixem de ser apenas um sonho nas escolas da capital do estado. 

A GESTÃO ESCOLAR E O DESAFIO DAS NTIC NA ESCOLA PÚBLICA 

 Área temática: Formação do Educador 

TANIA SUELY AZEVEDO BRASILEIRO   - UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

O computador e a Internet fazem parte da vida das pessoas cada vez mais. É uma ferramenta tecnológica 

que ajuda a sustentar o crescimento econômico, social, político e cultural do país. Esta tecnologia, aliada à 

educação, é uma ferramenta essencial no desenvolvimento das potencialidades humanas e pode oportunizar 

a formação e transformação de crianças, jovens e adultos em cidadãos críticos, autônomos, solidários e 

competentes. Desde esta perspectiva, a problemática que norteia nossa reflexão é “como inserir as novas 

tecnologias na gestão administrativa e pedagógica da escola numa perspectiva de gestão compartilhada, 

onde a Escola que queremos seja significativa para o aluno, onde ele possa acessar o mundo de forma crítica 

e, subsidiado por informação qualitativa, possa tomar decisões”. Como falar em gestão inovadora nas escolas 

públicas quando as próprias condições para o seu gerenciamento são precárias: infra-estrutura deficiente, 

inadequada e com recursos tecnológicos, em sua maioria, ultrapassados; professores desmotivados, mal 

preparados e não valorizados pela função que exercem; salas de aula com o número de alunos que não leva 

em consideração os princípios de qualidade para a educação básica, que são defendidos pela nova LBD e 

pelos padrões de qualidade do MEC. Nesta exposição, buscamos refletir acerca do processo de formação de 

gestores/as e professores/as da educação básica quanto à inserção das Novas Tecnologias da Informação e 

da Comunicação (NTIC) no apoio às atividades gestora e pedagógica, bem como identificar fatores que 

favorecem ou impedem a utilização das mesmas como ferramentas pedagógicas e administrativas, 

assumindo o papel de mediadoras do processo ensino e aprendizagem e da gestão democrática da escola 

pública inclusiva. É preciso atribuir valor as tecnologias pelo seu potencial na facilitação da própria 

aprendizagem para que se possa compreender como elas serão úteis na facilitação da aprendizagem de 

alunos e na comunicação direta com a comunidade escolar. 

ANÁLISE COMPARADA DE TREINAMENTO COM MONITORES EM REALIDADE DE ENSINO MÉDIO E FUNDAMENTAL E 

PRÉ-VESTIBULAR 

 Área temática: Formação do Educador 

THIAGO RODRIGO RODRIGUES MAYNHONE; RAFAEL ALVARENGA DOS SANTOS – UNIVERSIDADE 

DE BRASÍLIA   

Em instituições de ensino temos a presença de profissionais auxiliares no processo educativo, os moniores 

ou tutores. Estes fazem, em geral, um acompanhamento individual e específico, auxiliando na resolução de 

exercícios, podendo explicar novamente a matéria quando necessário. É comum ter-se alunos da própria 

instituição ou estagiários, alunos do ensino superior, atuando nesses papéis. A atividade de monitora é em 

muitos casos vista como simples, e por isso não é feito nenhum preparo extenso ou continuado por parte da 

instituição. Os monitores enfretam situações que muitas vezes fogem ao seu preparo, como 

relacionamentos afetivos com alunos, problemas e dificuldades de aprendizagem, desvio de 

comportamentos tanto deles quanto dos alunos auxiliados. Diante dessa demanda, foram realizadas 

intervenções e treinamentos em duas instituições de ensino, uma escola de ensino fundamental e médio, e 

a outra um curso pré-vestibular. Foram encontradas diferenças significativas na frequência dos alunos nos 

dois espaços de monitoria, assim como do tipo de ajuda requerido. Apresentaremos nesse trabalho 

características das atividades de monitorias e o trabalho realizado com os monitores de treinamento. Essas 

atividades foram realizadas de março a junho de 2009, principalmente por ser uma caracteristica do curso 

pré-vestibular em Brasília ter duração de 4 meses, finalizando suas aulas em junho. Comparando os dois 

ambientes fica claro que o preparo do profissional ou estagiário tem que ser diferenciado. Nos cursos pré-

vestibulares por serem mais rápidos os monitores se sobrecarregam de maneira considerável, enquanto na 

escola as atividades ficam mais agitadas em véspera de provas. As análises permitem concluir que quanto 

mais amparado e preparado está o monitor melhor realiza as atividades de monitoria, diminuem-se as 

queixas, e o monitor é capaz de influenciar as práticas de estudos dos alunos, ampliando sua atuação para 

além da dúvida ou queixa inicial do aluno. 

A DESVALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PELAS POLÍTICAS PÚBLICAS E A (DES) PROFISSIONALIZAÇÃO DOS 

EDUCADORES 

 Área temática: Formação do Educador 
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VANESSA CRISTINA ALVARENGA    

Financiador: CAPES 

Entender a Educação Infantil brasileira hoje requer a análise das políticas educacionais, incluindo a 

interpretação da influência dos organismos internacionais que as financiam. Desde a década de 1970 com a 

expansão do atendimento da Educação Infantil, devido a pressão dos movimentos sociais, decorrentes da 

ampliação do processo de urbanização e do trabalho feminino fora do lar, o atendimento ofertado para as 

crianças pequenas no Brasil pode ser considerado de baixa qualidade. Na justificativa por atender a uma 

crescente demanda, prestou-se um atendimento baseado no menor custo possível. As reformas 

educacionais do final do século que implicaram formulação das políticas educacionais na América Latina 

tem tido forte influência dos organismos internacionais, que a partir da década de 1990 passou a ter maior 

influência nesses países devido ao aumento do volume de empréstimos que vêm condicionados à difusão 

de idéias sobre o papel da Educação Infantil (desenvolver e não educar). Assim proliferam os programas de 

desenvolvimento infantil, que ter por finalidade prevenir e compensar carências das crianças pobres. 

Portanto as políticas públicas voltadas para o atendimento das crianças pequenas assumem um caráter de 

políticas compensatórias, a educação das crianças pequenas é retirada da esfera do direito, deixando de ser 

um bem público para se tornar um serviço ou estratégia. O discurso que predominou nas políticas para a 

Educação Infantil foi o do trabalho voluntário para a atuação com as crianças menores de seis anos, o que 

acabou por caracterizar a não-profissionalização de quem atua com essa faixa etária. Desta forma a 

Educação Infantil no Brasil vêm, em geral, sendo marcada por programas baseados em baixo custo, 

sobrevivendo, muitas vezes, em espaços ociosos com materiais cedidos/disponíveis e pessoal voluntário, 

configurando uma mão-de-obra barata e não especializada, contribuindo assim para acentuar a 

desvalorização dos profissionais da área. 

APRENDER E NÃO APRENDER: DUAS FACES DO MESMO PROCESSO 

 Área temática: Fracasso Escolar/Evasão 

ADRIANA CRISTINE DIAS LOCATELLI    

O presente estudo teve como ponto de partida uma análise das questões relativas ao processo de 

aprendizagem em relação às dificuldades que o aluno encontra para aprender. O tema dificuldades de 

aprendizagem vem preocupando profissionais de diversas áreas, ao longo dos anos. O conhecimento 

gerado desses estudos e reflexões tem permitido grandes diálogos entre os estudiosos desta temática. A 

análise sobre a escola, seu papel e suas implicações para o desenvolvimento do indivíduo, permitem 

constatar a importância da discussão sobre a aprendizagem e as temáticas circundantes a este fenômeno. 

Se por um lado essa temática tem mobilizado significativas pesquisas na Educação e áreas afins, por outro 

ainda constitui, no cotidiano escolar, um contexto de ansiedade e angústia proporcionado pela ausência de 

compreensão do problema e da conseqüente impossibilidade de atuação na superação do mesmo, fazendo 

propagar a impotência da escola para lidar com a situação. As dificuldades de aprendizagem e o fracasso 

escolar estão muitas vezes, permeados por estigmas e preconceitos que não se restringem apenas à família 

ou ao aluno, mas estão presentes também, entre profissionais que atuam principalmente com crianças e 

adolescentes. Mas a questão do fracasso escolar é relativa à complexidade do processo de aprendizagem, 

que culmina com a humanização do homem, propósito para o qual a escola existe. Faz-se necessário uma 

investigação da realidade escolar, com a compreensão do aluno em seus aspectos sociais, biológicos e 

psicológicos. A partir de um levantamento bibliográfico, este artigo pretendeu apontar que a ação integrada 

de administradores escolares, supervisores e orientadores educacionais, que compõem o corpo técnico-

administrativo da escola, juntamente com psicopedagogos e psicólogos, família e comunidade, deve ser em 

direção à superação do fracasso escolar, conduzindo o aluno ao prazer de conhecer e aprender. 

INFÂNCIA E DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM: MONTANDO E DESMONTANDO DISCURSOS 

 Área temática: Fracasso Escolar/Evasão 

ANA LUCIA ADRIANA COSTA E LOPES    

Financiador: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

Esta pesquisa, realizada na Rede Municipal de Juiz de Fora busca compreender quais os sentidos de 

infância estão presentes nas nomeações dadas pelos professores às criança que são encaminhadas para o 

atendimento especializado com “dificuldades de aprendizagem”. Com uma perspectiva teórico-metodológica 

pautada na Análise do Discurso, a pesquisa partiu da análise das fichas de encaminhamento e entrevistas 

com professores que preencheram as mesmas. A partir desses dois procedimentos, do referencial teórico 
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que trata das nomeações de infância em diversos períodos históricos, e da utilização do interdiscurso como 

dispositivo de análise, foi possível desvelar os discursos sobre: as concepções presentes nas nomeações 

das crianças e de suas famílias; o que é considerado como “dificuldades de aprendizagem” e qual o 

imaginário destes professores sobre o especialista (psicólogo), o que levou a compreensão de que se 

diferenciam e se nomeiam essas crianças a partir de discursos que portam uma concepção homogênea de 

infância. Tal concepção mostra não só a posição que elas devem/podem ocupar no discurso, mas também 

os lugares empíricos que em que essas são institucionalizadas. 

INCLUSÃO ESCOLAR: O PROCESSO DE ESCOLARIZAÇÃO DE EGRESSO DE ESCOLA ESPECIAL MARCADO PELA 

TENTATIVA DE RETORNO APÓS INCLUSÃO NO ENSINO COMUM 

 Área temática: Fracasso Escolar/Evasão 

ANDERSON BORGES DE SANTANA; TATIANA PLATZER DO AMARAL – UNIVERSIDADE DE MOGI DAS 

CRUZES   

Esta pesquisa tem como tema a escolarização de alunos considerados especiais que foram encaminhados 

para classes regulares do ensino comum. Um processo de escolarização marcado pelo descrédito na 

possibilidade de se aprender. O objetivo é compreender o processo de escolarização de aluno egresso de 

escola especial após sua inclusão no ensino comum. A pesquisa caracterizou-se por uma abordagem 

qualitativa, assumindo algumas características de estudo de caso. Os dados foram coletados a partir de 

informações obtidas por meio de entrevistas não estruturadas com a mãe de um aluno egresso de escola 

especial. A investigação acerca da história escolar permitiu constatar que a escolarização do aluno 

aconteceu majoritariamente na condição especial, bem como foi marcado pela descontinuidade e 

negligência das escolas pelas quais passou em relação ao processo de ensino-aprendizagem. As 

justificativas para não aprendizagem do aluno, no relato da mãe, evidenciaram situações de preconceito, 

marcadas por justificativa de cunho médico e biologizante. Constatou-se ainda a inexistência da 

comunicação entre escolas regular e especial, e mesmo a segregação das salas especiais da escola pública 

em relação às demais salas da instituição escolar, revelando a estagnação no que concerne às ações 

voltadas aos educandos considerados especiais. De forma geral, é evidente o atraso no que diz respeito à 

materialização da proposta de inclusão escolar, considerando-se a inexistência de políticas públicas efetivas 

que garantam a inclusão, bem como, ainda perduram justificativas para tal insucesso que se centram nas 

características particulares dos alunos envolvidos. 

PSICÓLOGOS E QUEIXAS ESCOLARES: ENCAMINHAMENTO E ATUAÇÕES 

 Área temática: Fracasso Escolar/Evasão 

EDUARDO FREITAS PRATES; ARTUR RAMIS DUGO; DANIELA ELIMELEK; FLAVIA CRISTINA DA SILVA 

ARAÚJO; MARCIO FARIAS; MARIA REBECA BRAGA PEREIRA; MÁRIO VICTOR SENHORINI FRANCO; 

PEDRO HENRIQUE JARDIM; RAQUEL CAROLINE RAMOS; VITOR RICCIARDI CHIARELLO; SUÉLEN 

CRISTINA DE MIRANDA – UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

Os principais objetivos deste trabalho foram elucidar e analisar os critérios considerados pelos educadores 

das Escolas Públicas para encaminhamento de alunos com queixas escolares ao acompanhamento 

psicológico na rede pública de saúde, bem como compreender as atuações de psicólogos das Unidades 

Básicas de Saúde (UBS) diante da queixa. Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas dirigidas a 

professores do ensino fundamental, gestor da escola e psicólogos de UBS e ONGs que atendem crianças 

com queixas escolares. Por meio de análise qualitativa dos depoimentos, obtiveram–se resultados que vem 

confirmar outros estudos indicando que a responsabilidade do fracasso continua sendo direcionada à 

criança que não aprende ou não se comportam adequadamente, e à sua estrutura familiar, não levando em 

consideração as multideterminações no processo de ensino-aprendizagem, compreensão essa demonstrada 

pela maioria dos educadores entrevistados. Outro dado relevante apontado pela pesquisa refere-se a uma 

possível mudança de paradigma na atuação dos psicólogos, pois dos três profissionais de psicologia 

entrevistados, dois compreendiam que existem vários fatores que incidem e permeiam o encaminhamento 

de crianças por conta de problemas escolares e, mostraram-se atentos a compreensão atual da psicologia 

educacional. Conclui-se que uma possibilidade para reversão desse quadro é a reavaliação da formação 

dos educadores, no que diz respeito às disciplinas de psicologia que estão inseridas nos currículos das 

licenciaturas. Avalia-se também a necessidade de continuidade no processo de atualização da formação 

dos psicólogos, pois o que ficou evidenciado pelas pesquisas que embasam nosso trabalho é que os 

resultados obtidos nesse trabalho são exceções. Por fim, compreendeu-se que é de suma importância a 
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compreensão por parte dos profissionais de psicologia, a forma como funcionam as políticas publicas, pois 

são elas que norteiam e estabelecem as ações profissionais. 

DIFERENTES PERCEPÇÕES DE FRACASSO ESCOLAR: DA FRAGMENTAÇÃO À COMPLEXIDADE 

 Área temática: Fracasso Escolar/Evasão 

ELAINE TERESINHA DAL MAS DIAS; REJANE CAMPILONGO ANGELO – UNIVERSIDADE NOVE DE 

JULHO   

O presente estudo tem por objetivo identificar, discutir e problematizar os diferentes modos de se perceber o 

fracasso escolar, expressos na literatura educacional. A hipótese é de que há uma tendência em se estudar 

esse fenômeno a partir de concepções fragmentadas, reducionistas, e/ou unidimensionais. Em um primeiro 

momento, foi realizada uma revisão bibliográfica acerca do tema e em um segundo delineou-se a análise de 

teses e dissertações que tratam da questão e foram produzidas em Programas de Pós-Graduação em 

Psicologia e Educação, sediadas no município de São Paulo, entre os anos de 1991 e 2007. Esta pesquisa 

referencia-se na Teoria da Complexidade, apoiando-se em suas proposições para interpretar os trabalhos 

selecionados e para propor o enfrentamento do fracasso escolar por intermédio da reforma do pensamento, 

procurando integrar saberes entre os quais a ciência, a filosofia e a psicologia. A análise promoveu uma 

distinção entre as concepções de fracasso que se apresentam em vertentes psíquicas, institucionais e 

políticas. Os resultados demonstram que as pesquisas, ao recortar o objeto e estudar uma das partes do 

fenômeno, o tomam como universal, reduzindo a discussão. Esses estudos centram as questões ora na falta 

de conhecimento dos professores, ora nas dificuldades das relações interpessoais entre profissionais e 

estudantes, ora na falta de qualidade das políticas públicas e, ainda nas relações de poder que se 

estabelecem nas estruturas escolares. Nas pesquisas selecionadas, tais aspectos são desvinculados do 

contexto e as concepções de fracasso escolar parecem pautar-se por um paradigma simplificador. 

Entretanto, as diferentes vertentes foram valorizadas e procurou-se articular os encaminhamentos sugeridos 

pelos diversos autores. A presente pesquisa apoia-se, ainda, em uma ética complexa que a contrapõe às 

diversas formas de se refletir sobre o fracasso escolar. 

A REALIDADE DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DO SUL: ANÁLISE DAS 

POSSIBILIDADES DE CONSTRIBUIÇÕES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS 

SOMBRIO – SC 

 Área temática: Necessidades Educacionais Especiais/Inclusão 

ANDREIA DA SILVA BEZ; CYNTHIA NALILA SOUZA SILVA – INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE 

CAMPUS SOMBRIO  

Este trabalho teve por objetivo diagnosticar a realidade inclusiva nas escolas do município de Santa Rosa do 

Sul – SC, buscando especificar o número de alunos com necessidades especiais; o nível de escolarização 

destes alunos; quais são as necessidades especiais apresentadas; qual o tipo de atendimento especial 

desenvolvido, quais as condições das escolas frente a proposta da inclusão. Para tanto foi realizada uma 

pesquisa do tipo descritiva, de cunho quanti-qualitativa. O campo de pesquisa foi a rede de escolas públicas 

de Santa Rosa do Sul – SC, constituída por sete (07) escolas municipais, duas (02) estaduais e uma (01) 

escola especial (APAE). Nestas instituições foram pesquisados diretores e/ ou professores, sendo que cada 

escola respondeu a um (01) questionário de perguntas fechadas e abertas. Os procedimentos 

metodológicos ocorreram em três etapas. Após revisão bibliográfica, realizou-se uma coleta de dados junto 

às escolas e, por fim, a partir do tratamento dos dados, iniciou-se a análise dos mesmos, cujos resultados 

subsidiarão o desenvolvimento de propostas de ação a serem articuladas pelo Instituto Federal Catarinense 

campus Sombrio. Os resultados parciais apontaram que o movimento de inclusão escolar dos alunos com 

necessidades especiais já existe, embora que com algumas barreiras e desafios, tais como falta de recursos 

humanos capacitados na área da educação especial, inclusão escolar, construção de recursos técnico-

pedagógicos acessíveis, acessibilidade física. Partindo-se da análise dos resultados obtidos, espera-se 

propor ações para a atuação do Instituto Federal Catarinense campus Sombrio neste contexto, objetivando 

desenvolver as Políticas Públicas Educacionais, especificamente as ações do Programa do MEC/SETEC, 

denominado TEC NEP – Educação, Tecnologia e Profissionalização para Pessoas com Necessidades 

Educacionais Especiais. 

AUTISMO INFANTIL: O QUE A ESCOLA PODE OFERECER? 

 Área temática: Necessidades Educacionais Especiais/Inclusão 

CLAUDIA DECHICHI; ANDREA BARBOSA GOMIDE  – UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
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O presente trabalho tem como finalidade apresentar os resultados de estudo realizado, dentro de uma 

abordagem de pesquisa qualitativa, cujo objetivo principal foi analisar os aspectos psico-educacionais 

relacionados ao atendimento educacional escolar da criança autista e a relação destes aspectos com a 

promoção do desenvolvimento global desta criança, a partir de uma perspectiva Bioecológica do 

Desenvolvimento Humano. Os fundamentos teóricos desenvolvidos ao longo deste estudo envolveram uma 

revisão bibliográfica acerca do estado da arte do Autismo Infantil; dos aspectos da Educação da Criança 

Autista, além da Teoria Bioecológica do Desenvolvimento Humano, enfatizando o principal e mais 

significativo ambiente imediato escolar relacionado às possibilidades de desenvolvimento do aluno, ou seja, 

o microssistema da sala de aula, juntamente com os seus três elementos primordiais: atividade, interação e 

o papel. Neste trabalho, foram realizadas Entrevistas Reflexivas com as professoras participantes, sendo, 

posteriormente, transcritas e analisadas através da Teoria Fundamentada nos Dados (Grounded Theory). O 

presente estudo constatou que, a despeito das dificuldades enfrentadas pelas educadoras no transcorrer do 

processo de atendimento escolar do aluno autista, ocorreram mudanças importantes na interação, 

participação e desempenho deste aluno nas atividades propostas dentro de sala de aula. Entretanto, para 

que o processo de atendimento escolar da criança autista ocorra com qualidade é preciso o reconhecimento 

da escola e dos educadores das possibilidades de desenvolvimento e aprendizagem deste aluno. Para 

tanto, é imprescindível repensar nas formas como são propostas as atividades pedagógicas; o modo como 

são estabelecidas as interações professor/aluno e aluno/aluno; além de refletir sobre a importância que o 

papel assumido pelo professor frente ao aluno autista tem em relação às suas possibilidades de sucesso 

escolar. Neste sentido, é preciso romper com os estigmas e superar os preconceitos construídos 

historicamente, que reforçam a condição psicossocial segregadora e excludente do indivíduo desviante. 

SURDOCEGUEIRA NO BRASIL: PRODUÇÕES BIBLIOGRÁFICAS E DOCUMENTAIS NA PERSPECTIVA DE NOVAS 

AÇÕES 

 Área temática: Necessidades Educacionais Especiais/Inclusão 

CLAUDIA DECHICHI; LÁZARA CRISTINA DA SILVA – UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA; 

SUMAIA BARBOSA FRANCO MARRA   

Este estudo teve como objetivo geral coletar, reunir e sistematizar informações sobre as produções 

bibliográficas e documentais que abordam a surdocegueira como temática central, considerando apenas 

aquelas que foram veiculadas na internet por meio de bibliotecas digitais, revistas digitais, mídia digital, 

sítios e portais eletrônicos até a data de 31 de outubro de 2007. Caracterizou-se como uma pesquisa do tipo 

bibliográfica e documental nas quais dois tipos de fichas de registro foram sendo preenchidos por meio de 

levantamento documental e bibliográfico. Essas fichas continham dados gerais (tipos de fontes, formato em 

que foram disponibilizadas, área do conhecimento que as contemplavam, local onde foram publicadas) e 

dados específicos (título, autor, data da publicação, temática central, objetivos, tipos de pesquisa, técnica de 

coleta de dados, instrumento de coleta de dados, tipo de análise dos dados e contribuições dadas). Esta 

pesquisa permitiu que conhecêssemos as produções científicas sobre a surdocegueira, suas tendências 

metodológicas e temáticas, assim como o ritmo em que vem crescendo o número de publicações na área. 

Também mostrou que existem poucas obras sobre surdocegueira e dentre as bibliográficas que existem, 

grande parte ainda não foi disponibilizada para leitura. Por meio do mesmo, passamos a acreditar que é 

possível garantir a qualidade da informação, o fácil acesso, a socialização, a reflexão sobre as informações 

e o incentivo a novas produções, promovendo por fim transformações sociais que facilitem a vida das 

pessoas com deficiência, suas famílias, instituições, discentes e professores que, a partir desse estudo e de 

seus desdobramentos, terão maiores condições de dialogar e discutir sobre a temática proposta. 

A INCLUSÃO DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS NO ENSINO REGULAR PÚBLICO: UMA 

CONTRIBUIÇÃO DA PSICOLOGIA ESCOLAR 

 Área temática: Necessidades Educacionais Especiais/Inclusão 

MARIA BETANIA GONDIM DA COSTA  

O século XX foi marcado pela discussão sobre a qualidade da educação e sobre as condições necessárias 

para assegurar o direito das crianças, jovens e adultos às aprendizagens imprescindíveis para o 

desenvolvimento de suas capacidades. No entanto, a escola continua sendo vista para muitos profissionais 

que atuam nesse espaço apenas como o local específico para ensinar e aprender, o que dificulta a inclusão 

numa concepção coletiva que respeite as singularidades. Assim, os profissionais que atuam na escola, 

sobretudo os professores, ainda consideram como inclusão escolar o fato de terem em suas salas de aula, 
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alunos com diagnósticos médicos padronizados, cujos processos patologizantes e estigmatizantes, os 

diferenciam do “outro normal”. Nesse sentido, a Psicologia Escolar considera que essa visão é equivocada e 

foge à proposta de uma Educação Inclusiva. Para tanto, foi realizada um pesquisa no município de Senador 

Canedo-GO, afim de compreender essa temática à luz da Educação, mais especificadamente do ponto de 

vista dos professores. Como resultado desse estudo, obtivemos um levantamento de 400 alunos 

considerados inclusos na rede municipal de ensino. Este índice nos permitiu compreender as barreiras 

explícitas do sistema de ensino, bem como a massificação do desenvolvimento humano. Assim, 

trabalhamos com os profissionais da escola, especialmente com os professores, no sentido de levá-los a 

refletir sobre a necessidade de um redirecionamento das práticas sociais compensatórias, sobretudo do 

compromisso social com os excluídos. 

REFLEXÕES SOBRE O ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO COMO DISPOSITIVO PARA A INCLUSÃO ESCOLAR 

 Área temática: Necessidades Educacionais Especiais/Inclusão 

PAULA BUAINAIN ALBANO; CLAUDIA MAGELA ADELINO; FERNADA AIDAR ROSA; ROBERTA SÁ 

PRADO DE ALENCAR; TAÍSA NERATH MARTINELLI  – RUAMRUA- GRUPO DE ACOMPANHAMENTO 

TERAPÊUTICO   

A inclusão de crianças com necessidades educacionais especiais no sistema regular de ensino mobiliza 

questionamentos e uma necessidade da escola de ensinar e conviver com essas crianças, surgindo a 

demanda por profissionais especializados na inclusão escolar, como o acompanhate terapeutico (at). O 

presente trabalho busca discorrer sobre o trabalho do Acompanhamento Terapêutico no campo escolar, 

discutindo a função do at, uma vez que sua atuação vai além da criança acompanhada para abranger um 

trabalho com o grupo de alunos, professores, funcionários, com toda a escola de modo que os mesmos se 

impliquem neste processo de inclusão. Compreende-se o processo de inclusão como responsabilidade de 

todas essas instâncias que trabalham em rede com outros profissionais como psicólogos, psiquiatras, 

fisioterapeutas e fonoaudiólogos, por exemplo. Entende-se o acompanhante terapeutico como articulador 

desta rede composta pela saúde e Educação, pensando na importância dessas parcerias como 

potencializadoras do processo de inclusão escolar. 

LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA SOBRE A ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO NA REDE 

PÚBLICA DE EDUCAÇÃO: 2000 A 2007 

 Pesquisa em Psicologia Escolar/Educacional 

DEBORAH ROSÁRIA BARBOSA; MARILENE PROENÇA REBELLO DE SOUZA – UNIVERSIDADE DE SÃO 

PAULO; SILVIA MARIA CINTRA DA SILVA – UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA; CHRISTIANE 

JACQUELINE MAGALY RAMOS – INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO ALVORADA PLUS; KATIA 

YAMAMOTO; VÂNIA APARECIDA CALADO – UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO; CELSO FRANCISCO 

TONDIN – UNIVERSIDADE COMUNITÁRIA REGIONAL DE CHAPECÓ  

Financiador: CNPQ / FAPESP  

A Psicologia Escolar e Educacional nos últimos anos tem desenvolvido discussões sobre a formação e a 

atuação do psicólogo na educação. Contudo, pouco se sabe sobre a prática dos psicólogos inseridos neste 

âmbito. Como os psicólogos atuam nesta área? Que concepções apresentam em relação à queixa escolar? 

Que referenciais utilizam? Para responder a essas perguntas realizamos um estudo visando conhecer o 

trabalho de psicólogos que atuam em sete estados: São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Bahia, Santa 

Catarina, Rondônia e Acre. Esta pesquisa intitula-se: “Atuação do psicólogo na rede pública de educação 

frente à demanda escolar: concepções, práticas e inovações”. Como parte deste estudo, realizou-se o que 

denominamos de “Levantamento e análise de produção bibliográfica sobre a atuação do psicólogo na rede 

pública de educação: 2000 a 2007”. Este levantamento tem como objetivo mapear as contribuições de livros 

e/ou capítulos de livros do período supracitado, no intuito procurar diálogos entre as práticas psicológicas e 

o que a literatura científica revela sobre a atuação do psicólogo. Este levantamento e análise das produções 

na área constou de três momentos: 1)compilação das produções; 2)leitura de livros e capítulos de livros; e 

3)análise e categorização por meio de resenhas. Compuseram o conjunto da produção, 137 publicações, 

sendo 6 livros e 131 capítulos de livros. A análise possibilitou a formação de 10 categorias temáticas, 

destacando-se o tema: Intervenção em Psicologia Escolar, com 23 publicações. Consideramos que a 

produção científica é bastante profícua, tendo diferentes enfoques e abordando várias maneiras de 

vislumbrar o papel do psicólogo escolar, predominando propostas que criticam o modelo tradicional, 
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centrado num papel semelhante ao psicólogo clínico, e buscando novas formas de atuação com enfoque 

escolar, educacional, político, social e comunitário. 

O ESTATUTO DAS PRÁTICAS DOS PSICÓLOGOS NO CAMPO DA EDUCAÇÃO 

 Área temática: Pesquisa em Psicologia Escolar/Educacional 

INÊS HENNIGEN    

Financiador: UFRGS 

Compartilhar, refletir e inventar constituíram os eixos a partir dos quais se desenvolveu um híbrido de 

pesquisa e curso de extensão virtual, nomeado “Psicologia escolar em rede: mapeando práticas, 

possibilitando reflexões”. Através do ambiente virtual Moodle/UFRGS, 23 psicólogas vinculadas a 

instituições educacionais gaúchas discutiram as vicissitudes do trabalho na interface psicologia/educação. A 

proposta, que remetia à chamada pesquisa-intervenção, apostava na construção de uma rede de trocas que 

pudesse suscitar reflexões, produção de conhecimentos e invenção de novos modos de trabalhar nesse 

campo. Por meio de fóruns, diferentes posições e fazeres foram partilhados e muitas questões que lhes 

atravessam puderam ser debatidas. Entre elas, o estatuto das práticas dos psicólogos que trabalham na 

educação, foco de análise do presente estudo. O valor atribuído à área e às intervenções, as direções, 

limites e potências desse trabalho foram aspectos que permearam as discussões. Assim, apareceu que o 

lugar de “solucionador de problemas”, demandado aos psicólogos e compreendido por esses como 

efeito/herança de certas práticas psi, tem sido recusado. Por outro lado, as posições de problematizador, 

mediador e mobilizador foram concebidas como desejáveis, da mesma forma que o trabalho que contempla 

o contexto educacional/social mais amplo e aquele que inclui os professores. Interessante assinalar que 

esses figuraram tanto como público-alvo quanto como parceiros. Diferentes compreensões também para a 

pluralidade de perspectivas teórico-práticas na área: índice de imaturidade, indicador de criatividade. A falta 

de conhecimentos acerca de questões educacionais (legislação, políticas) e institucionais e a necessidade 

de implicar-se, apontadas por algumas participantes, sincronizam-se com a visão de que a inserção nas 

escolas é sempre política. Como político-estratégico também seria o questionamento da nomeação 

psicologia escolar e da participação ou não do psicólogo nas equipes escolares. Longe de gerar consensos, 

o projeto abriu espaço para o pensar, imprescindível para quem trabalha no campo da educação. 

UM ESTUDO ACERCA DO COTIDIANO DE DUAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE 

ARARAQUARA/SP 

 Área temática: Pesquisa em Psicologia Escolar/Educacional 

JANAINA CASSIANO SILVA    

Financiador: FAPESP  

O presente trabalho, fruto de uma pesquisa de Mestrado, financiada pela Fapesp, teve por objetivo desvelar 

a dualidade que há na educação das crianças de zero a três anos, apontando as diferenças entre as 

metodologias de ensino adotadas por uma escola municipal e outra particular em Araraquara/SP, à luz dos 

preceitos teóricos da Psicologia Histórico-Cultural. A escolha das instituições foi proposital, procurando 

evidenciar o pressuposto desenvolvido por Saviani (2003), quer seja, o de que a educação dos filhos da elite 

é diferente da educação dos filhos das classes populares. Porém, esclarecemos que não estamos em 

defesa do ensino preconizado nas escolas particulares. Este trabalho pode ser dividido em duas partes, 

sendo que na primeira descrevemos os projetos pedagógicos das instituições pesquisadas, com o intuito de 

apontar o construtivismo como principal teoria que os embasa. Posteriormente, apresentamos o cotidiano 

das duas instituições, a estruturação das instituições e as principais atividades desenvolvidas com as 

crianças a fim de pensarmos na dualidade existente nas duas instituições e no ensino por elas preconizado. 

Nas observações realizadas nas instituições, percebemos que, com a adoção de práticas construtivistas na 

educação infantil, o trabalho educativo se assemelha ao modelo assistencialista, uma vez que as crianças 

ficam soltas, livres e a creche acaba se tornando mais um espaço de lazer e de ocupação do tempo do que 

propriamente um local destinado ao ensino. Vale destacar que ao defendermos o ensino como eixo 

fundamental na educação infantil, isso não significa que o lúdico não estará presente. A questão é que 

acreditamos que o “foco” do trabalho docente deverá estar pautado no ensino. Consideramos que isso 

auxiliaria na constituição de uma identidade para a educação infantil brasileira, que deixaria de se 

apresentar apenas como uma mera cópia, muitas vezes borrada, de modelos e políticas internacionais para 

a educação infantil. 

PRÁTICAS E SABERES NO COTIDIANO ESCOLAR 
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 Área temática: Pesquisa em Psicologia Escolar/Educacional 

LIDIA ROCHEDO FERRAZ   

Financiador: FAPEAM 

A pesquisa objetiva analisar o cotidiano escolar numa comunidade rural ribeirinha. O acelerado crescimento 

demográfico de cidades amazônicas, envolvido em intensa e desordenada expansão, vem promovendo a 

incorporação ao espaço urbano, de comunidades ribeirinhas e populações tradicionais, com significativas 

alterações em seu modo de vida e formas de enfrentamento das questões ambientais, econômicas e 

sociais, que até recentemente não configuravam no cotidiano destas localidades. A escola, ora valorizada 

por representar a possibilidade de ascensão social e melhoria das condições de vida, ora apresenta-se 

distante da realidade local, desqualificando o saber tradicional, impondo um modelo urbano e a transmissão 

de um saber reforçador de uma estrutura de desigualdades. O estudo intenta compreender o papel 

desempenhado pela escola formal no processo de mudança social que afeta a comunidade, como se produz 

a articulação ser humano/ambiente, e como a se dá a produção das contra-forças que ali concorrem, num 

movimento de resistência às concepções mercantilizadas do conhecimento acadêmico e desqualificantes do 

saber tradicional. Centrando o foco sobre o cotidiano escolar, a pesquisa, de cunho qualitativo, foi 

desenvolvida através do estudo de caso de uma escola municipal rural ribeirinha. O trabalho de campo 

baseou-se no método etnográfico, e tem por suporte teórico-metodológico os fundamentos da análise 

institucional. Para a coleta e análise de dados foram utilizadas ferramentas da etnografia educacional: 

análise documental, observação participante e entrevistas intensivas. A análise dos dados, realizada com 

base na abordagem interpretativa, segue os seguintes passos: exploração do material, extração de aspectos 

relevantes e estabelecimento de categorias; agrupamento dos fragmentos dos discursos conforme as 

categorias identificadas; busca das tendências e formulação de conclusões. A pesquisa procura contribuir 

para a compreensão dos atravessamentos presentes nas ações pedagógicas que constituem o cotidiano 

escolar, potencializando a produção de novos processos de subjetivação e a desnaturalização das práticas 

instituídas na dinâmica escolar. 

O PROFESSOR E A PERCEPÇÃO DA RELAÇÃO DE PODER EM SALA DE AULA 

 Área temática: Pesquisa em Psicologia Escolar/Educacional 

MAGALI MARQUES MACÊDO MARTINS; FRANCISCO ANTONIO MACONGO CHOCOLATE; RAQUEL 

ANTUNES DE OLIVEIRA SILVA; VALDEMIR BEZERRA DA SILVA; MÁRCIA SIQUEIRA DE ANDRADE – 

CENTRO UNIVERSITÁRIO FIEO  

Esta pesquisa tem como objetivo compreender como o professor em instituição pública percebe a relação de 

poder em sala de aula. As representações que ele tem de poder interagem e transformam a subjetividade de 

cada indivíduo. Norteamos esta pesquisa teoricamente no pensamento do filósofo francês, Michael Foucault. 

Os dados foram coletados com a autorização da direção de uma escola da rede pública da região Oeste do 

Estado de São Paulo, através de questionário semi-estruturado. Foram entrevistados 10 (dez) professores, 

os quais responderam as seguintes perguntas: 1) Descreva a estrutura da sala de aula em que atua. 2) 

Como você faz para manter a disciplina em sala de aula? 3) Como você avalia seus alunos? 4) Qual seu 

procedimento com relação ao aluno que não atinge a média? 5) Qual a idéia que você tem de poder? A 

partir da análise dos resultados serão feitas discussões no intuito de relacionar esta análise com a 

concepção de poder de Michael Foucault. 

REFLEXÕES SOBRE A REPRODUÇÃO DE VIOLÊNCIA NO CONTEXTO ESCOLAR: OBSERVAÇÃO E INTERVENÇÃO EM 

SÉRIES INICIAIS EM UMA ESCOLA DA ZONA CENTRAL DE PORTO VELHO/ RO 

 Área temática: Pesquisa em Psicologia Escolar/Educacional 

ALESSANDRA MACHADO; NAIARA VALÉRIA REIS RAMALHO; PEDRO VASCONCELOS CORREA – 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA   

Este trabalho é um dos resultados da prática desenvolvida durante as disciplinas de Psicologia Escolar e 

Problemas de Aprendizagem I e II. Esta prática ocorreu em uma Escola Municipal de Ensino Fundamental, 

localizada na Zona Central de Porto Velho- Rondônia(Região Amazônica). Embasamo-nos na Teoria 

Histórico Crítica e buscamos compreender o fenômeno da violência no ambiente escolar. Empregamos para 

isso, os princípios da pesquisa de campo e da observação participante, bem como o diário de campo e a 

formação de grupos de discussão com crianças, professores e famílias. Ao refletirmos e vivenciarmos o 

cotidiano escolar nos deparamos com situações e relações permeadas pela violência, as quais não se 

limitam a agressão física e/ou verbal, mas, trata-se da própria dinâmica institucional, no que se refere ao 
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desrespeito em relação aos professores na baixa remuneração, na má qualidade de alguns cursos de 

formação e na exclusão das decisões político-educacionais. Esta insatisfação reflete em maus tratos para 

com os alunos, os quais sofrem com a violência e reclamam da falta de significação. A relação da família 

com a escola também está inserida nesta dinâmica, já que a escola acusa a família pelo fracasso produzido 

na escola, esta por sua vez, sente-se inferiorizada perante a instituição e como forma de defesa se 

autoexclui dos eventos escolares. Deve-se considerar que a Escola é um recorte da sociedade; logo, se esta 

tem se tornado local de violência, um dos motivos é próprio contexto social no qual se está inserida. Em 

nossos encontros tanto com os professores, as famílias e as crianças, a violência é um tema recorrente e 

nos cabe indagar sobre que medidas podemos utilizar. Como a escola tem problematizado a questão?E 

como nós profissionais e estudantes da psicologia escolar podemos entender e intervir nesta realidade? 

ESTUDO, EXPERIÊNCIA E CONTEMPORANEIDADE 

 Área temática: Pesquisa em Psicologia Escolar/Educacional 

BEATRIZ SANCOVSCHI 

Financiador: CNPQ 

Jorge Larrosa, filósofo da educação, adverte que a contemporaneidade está destruindo a experiência. 

Apresenta alguns motivos como o excesso de informação, o excesso de opinião, a falta de tempo e o 

excesso de trabalho. É tanta coisa acontecendo que nada nos afeta. Apenas respondemos à estímulos. A 

experiência, segundo ele, seria aquilo que asseguraria a possibilidade de transformação. Esta, porém, não 

se confunde com conformação na medida em que não possui objetivos definidos a priori. Por outro lado, 

Larrosa defende que o estudo é, e requer experiência. Diante deste quadro propomos refletir sobre o estudo 

e a experiência na contemporaneidade. Traremos relatos de estudantes de psicologia do município do Rio 

de Janeiro que ao serem entrevistados acerca de suas práticas de estudo, revelaram modos diferenciados 

de relacionar estudo e experiência. Este trabalho está inserido na pesquisa da tese “Cartografando a 

cognição contemporânea: sobre as práticas de estudo dos estudantes de psicologia do município do Rio de 

Janeiro” a ser defendida no programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFRJ e orientada pela 

professora doutora Virgínia Kastrup. 

OS ASPECTOS SUBJETIVOS DA EXPERIÊNCIA DE TRABALHO EM JOVENS COM SÍNDROME DE DOWN 

 Pesquisa em Psicologia Escolar/Educacional 

EDUARDO BILBAO; VERA LÚCIA TREVISAN DE SOUZA – PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE 

CAMPINAS   

Financiador: CAPES 

O objetivo é apresentar os resultados parciais de uma pesquisa desenvolvida no âmbito do mestrado, em 

desenvolvimento, que visa investigar os aspectos subjetivos resultantes da experiência de inclusão no 

mercado de trabalho, em jovens com Síndrome de Down. Como base teórica adotamos os conceitos da 

Psicologia histórico-cultural, sobretudo a categoria sentido postulada por Vigotsky. Inserida na abordagem 

qualitativa, adota-se como metodologia o materialismo dialético e como técnica entrevistas semi-

estruturadas com os jovens, seus familiares e profissionais responsáveis pela mediação do processo de 

inclusão no trabalho. Espera-se, como resultado, apresentar os aspectos que interferem no processo de 

inclusão no mercado de trabalho, com foco nas configurações de sentidos dos jovens incluídos, 

identificando os elementos que conferem às ações de inclusão uma maior efetividade. 

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA ATIVIDADE DO PSICÓLOGO NA ESCOLA SEGUNDO ESTUDANTES DE PSICOLOGIA 

DE UMA UNIVERSIDADE PÚBLICA NO RIO DE JANEIRO 

 Área temática: Pesquisa em Psicologia Escolar/Educacional 

FERNANDA FOCHI NOGUEIRA INSFRAN; JULIO CESAR CRUZ COLLARES DA ROCHA; CONRADO 

MAZZINI RIBEIRO ELIAS – USU; ALINE GOMES DE CARVALHO – UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE 

JANEIRO   

A atividade do Psicólogo na Escola é atualmente tema de discussões no Sistema Conselhos (CFP e CRPs), 

que vem buscando criar um referencial técnico-político para a atuação do mesmo. Assim, nosso objetivo foi 

conhecer as representações sociais (RS) da atividade do Psicólogo na Escola para estudantes de 

graduação em Psicologia que ainda não passaram pela disciplina de Psicologia Escolar e Problemas de 

Aprendizagem. Participaram da pesquisa 84 estudantes de psicologia, de uma Universidade Pública da 

cidade do Rio de Janeiro. Utilizamos um questionário semi-estruturado com uma questão que visava 

conhecer as RS da atividade do Psicólogo na Escola, além de dados pessoais. Os dados numéricos e 
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nominais foram tratados, respectivamente, com pacote estatístico e análise de conteúdo. Os participantes 

eram principalmente mulheres (64%), cursando o primeiro período (30%), com idade de 19 anos (31%). 

Como Representações Sociais da atividade do Psicólogo na Escola, tivemos: clínico-terapêutica (36%); 

facilitação de relações interpessoais (25%); facilitação do aprendizado do aluno (15%); facilitação da 

atuação do docente/direção (9%); orientação vocacional (7%); orientação de pais (3%); pesquisa/análise do 

ambiente escolar (3%); Recursos Humanos (1%); e não especificada (1%). Portanto, vimos que a maioria 

representa essa atividade como clínico-terapêutica, evidenciando uma prática tradicional da Psicologia na 

Escola: diagnóstico e tratamento psicológico. Este resultado parece apontar não apenas para a trajetória 

histórica da Psicologia na Escola, como, possivelmente, para a experiência escolar dos participantes, visto 

que boa parte destes é egresso da escola dos últimos cinco anos. As atividades relacionadas à facilitação 

de relações interpessoais, aprendizado do aluno e atuação do docente/direção revelam uma representação 

para além da prática tradicional, que poderia estar coexistindo com novas práticas adotadas. Porém estas 

não são muito discutidas na graduação de Psicologia e são atividades do Psicólogo na Escola que parecem 

não ter muito espaço no ambiente educativo de modo geral. 

MOTIVAÇÃO PARA APRENDER E BARREIRAS À CRIATIVIDADE PESSOAL EM ALUNOS DO ENSINO MÉDIO 

 Área temática: Pesquisa em Psicologia Escolar/Educacional 

LARA DE WINDSON OLIVEIRA ALMEIDA MARCHIORE- INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR CENECISTA; 

EUNICE MARIA LIMA SORIANO DE ALENCAR – UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA  

Este estudo investigou a percepção de estudantes do ensino médio acerca de sua motivação para aprender 

e barreiras à criatividade pessoal. Participaram da pesquisa 364 alunos, com média de idade igual a 16,23 

anos. Destes, 123 eram alunos da 1.ª série, 130 da 2.ª, 103 da 3.ª e oito não informaram a série. Além disso, 

160 estudantes eram de escola particular e 204 de escola pública em uma cidade de Minas Gerais. Os 

instrumentos utilizados foram a Escala de Avaliação da Motivação para Aprender de Alunos do Ensino 

Médio e o Inventário de Barreiras à Criatividade Pessoal. Os resultados da Escala de Avaliação da 

Motivação para Aprender de Alunos do Ensino Médio evidenciaram “Eu estudo somente aquilo que os 

professores avisam que vai cair na prova” e “Eu gosto de estudar assuntos difíceis” como itens de maiores 

médias, enquanto “Eu estudo por medo dos meus pais me punirem”; “Eu estudo porque meus pais 

prometem me dar presentes, se as minhas notas forem boas” e “Eu só estudo para agradar meus 

professores”, foram os itens de menores médias. Foram encontradas diferenças significativas entre gêneros 

e tipos de escola nos fatores Motivação Intrínseca e Motivação Extrínseca. No Inventário de Barreiras à 

Criatividade Pessoal, os resultados evidenciaram “Acreditasse mais em mim” e “Houvesse mais respeito às 

diferenças entre as pessoas” como itens de maiores médias, enquanto os de menores médias foram “Não 

tivesse recebido uma educação tão rígida”, “Não tivesse sido podado(a) pelos meus professores” e “Não 

tivesse sido podado pela família”. O fator de maior média foi Falta de Tempo/Oportunidade e o de menor 

média foi Repressão Social e, em todos os fatores analisados, foram constatadas diferenças significativas 

entre gênero. Porém, entre tipos de escolas, as diferenças encontradas não foram significativas.  

MAPEAMENTO DOS SERVIÇOS PSICOLÓGICOS OFERECIDOS NA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 

DE SANTA CATARINA 

 Área temática: Pesquisa em Psicologia Escolar/Educacional 

DANIELA FERNANDA SCHOTT; CELSO FRANCISCO TONDIN; IRME SALETE BONAMIGO; MÁRCIA 

FIABANI; SUAMY AUDREA SACHETT – UNIVERSIDADE COMUNITÁRIA REGIONAL DE CHAPECÓ   

Esta pesquisa de iniciação científica está vinculada ao projeto “A atuação do psicólogo frente à demanda 

escolar: concepções, práticas e inovações” coordenado, em 7 estados, pelo Laboratório Interinstitucional de 

Estudos e Pesquisas em Psicologia Escolar e Educacional (LIEPPE) do Instituto de Psicologia da USP, que 

busca identificar e analisar as concepções e práticas desenvolvidas pelos psicólogos da rede pública de 

frente às queixas escolares, oriundas do sistema educacional, visando compreender em que medida 

apresentam elementos inovadores e pertinentes às discussões recentes na área de Psicologia Escolar e 

Educacional em busca de um ensino de qualidade para todos. Mapear e caracterizar as modalidades de 

atuação profissional na rede pública que atende as demandas escolares nos municípios de Santa Catarina, 

identificando as práticas realizadas e os serviços psicológicos. Iniciou-se o levantamento pelo contato, via 

telefone, com os funcionários das Secretarias de Educação dos municípios que possuem projeto de lei que 

regulamenta a inserção do psicólogo na rede de educação e na sequência realizou-se contato com os 

psicólogos destes municípios. Posteriormente, aplicou-se um questionário, com perguntas abertas e 



 
ISSN-1981-2566 

                                                                                                                                                                     123 
 

fechadas, por telefone, a 32 psicólogos. As modalidades de atuação caracterizam-se a partir de uma prática 

que abrange tanto a área institucional como a clínica. O âmbito de atuação mais mencionada é a educação 

infantil juntamente com o ensino fundamental, nos quais são realizados trabalhos com alunos, professores, 

funcionários e pais de alunos, expressando diferentes concepções, na maior parte das vezes tradicionais e 

algumas próximas da Psicologia Escolar crítica. Esta pesquisa contribuiu com a pesquisa nacional 

proporcionando a discussão sobre a inserção do psicólogo na escola, suas funções e as concepções de 

Psicologia Escolar que auxiliarão este profissional na realização de um trabalho comprometido com a 

educação para todos.  

IDENTIDADES PROFISSIONAIS DOCENTES: O PAPEL DO PSICÓLOGO ESCOLAR NA RECONSTRUÇÃO DESTAS 

IDENTIDADES 

 Área temática: Pesquisa em Psicologia Escolar/Educacional 

GABRIELA FERNANDES CASTANHEIRA   

Este trabalho consiste na divulgação da pesquisa realizada por três universidades catalãs, a qual tive a 

oportunidade de participar enquanto aluna do Máster em Psicologia Educacional que promovem. O grupo 

investiga a qualidade do processo de ensino-aprendizagem e a formação de professores. Partindo da 

bibliografia disponível, dos dados obtidos em pesquisas anteriores e da observação do cotidiano escolar, 

sabe-se da urgente necessidade de mudanças, do investimento em formações continuadas e da escassez 

de mudanças significativas nas práticas docentes. O que leva a questionar a qualidade das formações 

oferecidas e também que outros fatores influenciam nessa resistência dos professores em introduzir 

mudanças qualitativas em suas práticas. Considerando que professores constroem suas identidades 

profissionais sobre concepções tradicionais da educação e que as identidades assumidas tendem a 

resistência a mudanças, toma-se estes dois fatores como indispensáveis para repensar os processos de 

transformações educativas. A pesquisa fundamenta-se num enfoque socioconstrutivista aplicado à 

educação; nas dimensões individual e social da construção de identidades profissionais; e no método 

biográfico-narrativo. Nesta metodologia se assume que justamente nos relatos dos participantes estão as 

informações relevantes para o estudo. Numa primeira etapa realizam-se entrevistas, explorando trajetórias 

profissionais e construção das identidades profissionais. Numa segunda etapa formam-se grupos de 

discussão sobre as mudanças que levaram a reconstrução destas identidades. Analisam-se ambos 

momentos a partir do sistema de categorias estabelecido previamente. Objetiva-se assim fazer emergir no 

discurso docente medos e dificuldades no enfrentamento a um modelo educativo alternativo, criando a 

possibilidade de reconstruírem conjuntamente suas identidades profissionais. Como a pesquisa ainda não 

está concluída, apresentam-se resultados parciais que versam sobre a ineficácia da formação inicial; a 

necessidade de experiências práticas e de continuar formando-se; e o importante papel do psicólogo escolar 

no processo de reconstrução destas identidades. 

ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO NA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO FRENTE À DEMANDA ESCOLAR: CONCEPÇÕES, 

PRÁTICAS E INOVAÇÕES 

 Área temática: Pesquisa em Psicologia Escolar/Educacional 

MARCELO DOMINGUES ROMAN; MARILENE PROENÇA REBELLO DE SOUZA ALINE DE ARAÚJO LEITE 

SANTOS; ALINE MORAIS MIZUTANI; ANABELA ALMEIDA SANTOS; ANA KARINA A. CHECCHIA; CAMILA 

DA SILVA OLIVEIRA – UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO; JANE COTRIN – UNIVERSIDADE DE SÃO 

PAULO / FACULDADE SERES; JULIANA SANO DE ALMEIDA LARA – UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO; 

ROSELI FERNANDES LINS CALDAS – UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO / UNIVERSIDADE 

PRESBITERIANA MACKENZIE  

Financiador: CNPQ / FAPESP 

Nos últimos anos, a Psicologia Escolar e Educacional desenvolveu importantes discussões sobre a 

formação/atuação do psicólogo no campo educacional, coerentes com concepções que consideram a 

escolarização um bem universal. Mas como atuam os psicólogos neste campo? Para responder essa 

questão, realizamos esta pesquisa para conhecer o trabalho de psicólogos que atuam em sete estados: São 

Paulo, Paraná, Minas Gerais, Bahia, Santa Catarina, Rondônia e Acre. O objetivo geral é identificar e 

analisar concepções e práticas desenvolvidas pelos psicólogos da rede pública frente às queixas escolares, 

oriundas do sistema educacional, visando compreender em que medida sua atuação apresenta elementos 

inovadores e pertinentes às discussões recentes na área. A pesquisa prevê três etapas: a) levantamento 

bibliográfico da produção acadêmica da área; b) levantamento das equipes e dos psicólogos que atuam na 
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rede pública de Educação; c) entrevista com algumas equipes/psicólogos. Focaremos nos dados obtidos no 

estado de São Paulo, referentes à etapa b). Foram contatados 127 municípios, uma amostra 

correspondente a 19,7% do total de municípios do estado (645). Destes, 61 (48%) contam com psicólogos 

no quadro de funcionários de suas Secretarias Municipais de Educação, 58 (45,7%) não têm psicólogos e 8 

(6,3%) não forneceram informações a respeito. Totalizou-se 220 psicólogos, sendo que 108 (49,1%) 

responderam o questionário. Entre os dados obtidos, temos que 54 (49%) psicólogos relataram um trabalho 

conjunto com pais, alunos, professores e funcionários e 60 (55%) citaram como modalidade de atuação uma 

abordagem tanto clínica quanto institucional. De maneira geral, os dados apontam para um hibridismo na 

prática profissional destes psicólogos, articulando tanto ações de cunho tradicional, centradas na avaliação 

e no atendimento clínico, quanto práticas consideradas inovadoras e críticas, cunhadas a partir da 

compreensão da multiplicidade de fatores que constituem os processos escolares e empregadas junto à 

formação docente. 

IMPEDIMENTOS SUBJETIVOS NA ATIVIDADE DOCENTE EM AULAS DE ORIENTAÇÃO SEXUAL. 

 Área temática: Pesquisa em Psicologia Escolar/Educacional 

MARIA FOURPOME BRANDO; CLÁUDIA LEME FERREIRA DAVIS – PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE 

CATÓLICA DE SÃO PAULO   

Financiador: CNPQ 

O presente estudo procurou investigar quais são os impedimentos subjetivos, ou dificuldades de ordem 

pessoal, que podem interferir nas atividades docentes em Orientação Sexual (OS), dificultando-a e/ou 

impedindo sua adequada realização. O referencial teórico adotado foi o da Psicologia Sócio-Histórica, com 

foco mais próximo nos princípios da Clínica de Atividade francesa. O sujeito da pesquisa foi uma professora 

que ministrava OS junto a seus alunos de 6ª série de uma Escola Estadual de Ensino Fundamental. A coleta 

de dados envolveu observações das interações da professora com seus alunos em outras atividades, 

filmagens de todas as aulas de OS e uma entrevista com a professora. Três episódios foram selecionados a 

partir das filmagens das aulas, com base nos conteúdos que melhor permitissem elucidar as contradições 

encontradas entre o relato da professora e as prescrições para as aulas de OS. Os resultados revelaram a 

ausência de apoio, seja da escola ou da comunidade, para abordar temas polêmicos como os de OS, 

acabando por amedrontar a professora, impedindo-a de realmente discutir junto a seus alunos os temas 

tidos como centrais à área. O estudo concluiu que a falta de formação profissional específica pode ter 

contribuído para que a professora não se sentisse segura nem para abordar os temas previstos na 

Orientação Sexual nem para discutir com a escola e com a comunidade sua importância.  

CRIATIVIDADE, EDUCAÇÃO E CULTURA INDÍGENA NA AMÉRICA LATINA:ESTADO DA ÁREA – DADOS 2000/2008 

 Área temática: Pesquisa em Psicologia Escolar/Educacional 

WALKYRIA MOLLICA DO AMARANTE; SOLANGE MUGLIA WECHSLER – PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE 

CATÓLICA DE CAMPINAS  

A nossa proposta objetivou buscar subsídios teóricos para analisar o nível e perfil de trabalhos que tenham 

que recentemente discutem a relação da educação e da criatividade com a manutenção das referências 

culturais de populações indígenas latino americanas. Os trabalhos foram selecionados, no período de 2000/ 

2008, a partir de 51 artigos encontrados no banco de dados internacional “MUDE”. Na consulta, apenas, 38 

artigos continham elementos necessários para o nosso tipo de avaliação desejada. Na análise dos artigos 

reunidos priorizamos o critério de procurar traçar o perfil dos trabalhos encontrados, as características dos 

autores e dos seus tipos de avaliações de dados realizadas, bem como as tendências reveladas pelas linhas 

de pensamento e pesquisas. As tabelas foram criadas com a finalidade de dar uma noção mais legível, ao 

tanto ao pesquisador, como para observador, sendo simplificada a apresentação, interpretação e 

socialização de seus dados. As populações mencionadas os povos latino-americanos da América Central, 

havendo predominância das comunidades indígenas mexicanas e problemas com sua imigração para a 

América do Norte. Foram feitos estudos comparativos citando outras populações de outras regiões e 

continentes como: da África, Ásia, Europa, Timor Leste, África do Sul Caribe e Novo México. Os autores 

consultados comentaram políticas ou sistemas educacionais e destacaram a criatividade frente às 

especificidades dos temas apresentados para discussão. Estes autores apontaram, de maneira geral, a 

resistência e propostas de amenizar conflitos e discriminações sofridas, por diferentes povos indígenas, já 

envolvidos por sociedades contemporâneas dominantes.  

COMO FUTUROS PROFESSORES SE AUTO-AVALIAM COMO LEITORES 
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 Área temática: Leitura/Escrita 

ELAINE CRISTINA LIVIERO TANZAWA; ELSA MARIA MENDES PESSOA PULLIN – UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DE LONDRINA  

A produção de leitura em textos científicos, como os prescritos para estudo a alunos de cursos de 

graduação, é considerada uma tarefa difícil por todos os envolvidos, professores e alunos, entretanto 

necessária à formação profissional. Os discursos desses textos diferem por campo disciplinar, bem como o 

repertório de habilidades necessárias desses leitores distingue-se do exigido pelas práticas educativas 

usuais na educação básica. Em vista disso e da importância da formação de professores para as etapas 

iniciais de ensino, nomeadamente para a formação de novos leitores, o presente trabalho objetivou verificar 

a auto-avaliação como leitores e quais as estratégias de leituras, (re)conhecidas pela frequência de uso, em 

alunos de Pedagogia (n=50), matriculados na série inicial (GP1, n=28) e final (GP2, n=22) desse curso. A 

Escala de Estratégia de Leitura, traduzida e adaptada por Kopke Filho (2001) e duas questões, em escala 

Likert com o mesmo número de intervalos da escala, foram utilizados e aplicados coletivamente por série, 

em uma sessão. Os resultados indicaram que os participantes, de modo geral, percebem-se mais 

positivamente como leitores de textos em geral do que de textos acadêmicos. As auto-avaliações 

relacionam-se positivamente e são significantes (p< 0,05), porém não foram constatadas diferenças 

significantes entre GP1 e GP2. Comparadas as respostas de GP1 com as de GP2 quanto à frequência de 

uso das estratégias de leitura, apesar de comprovado o uso mais frequente por parte de GP1, a diferença 

acusou ser significante apenas para as previstas na escala para ocorrerem após a leitura. Correlações 

significantes, entre a auto-avaliação dos participantes como leitores de textos acadêmicos e a frequência de 

uso das estratégias de leitura, foram encontradas. Os efeitos das práticas educativas em cursos de 

graduação para o repertório de leitura de textos acadêmicos são discutidos, face ao conjunto de resultados 

obtidos e à literatura pertinente. 

HABILIDADES METAFONOLÓGICAS E APRENDIZAGEM DA LINGUAGEM ESCRITA: UM ESTUDO COM CRIANÇAS DA 

4ª SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 Leitura/Escrita 

FLÁVIA RENATA ALVES DA SILVA   

Financiador: SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO 

Esta pesquisa teve como objetivo,verificar a relação entre aprendizagem da escrita e as habilidades 

metafonológicas em crianças da 4ª série do Ensino Fundamental. Foi realizada em uma escola pública 

estadual localizada na periferia da cidade de são Paulo, e aconteceu em dois momentos: no primeiro, 

participaram 140 alunos da 4ª série do Ensino Fundamental, sendo 74 meninos e 66 meninas, com idades 

entre 9 e 12 anos; estes tiveram a sua habilidade de escrita avaliada através de um ditado com 60 (TEP) 

palavras. Os resultados demonstraram que a habilidade de escrita dos 140 alunos se apresenta de maneira 

precária; Após análise desses resultados, foram selecionados dois grupos de alunos: o (G1), formado por 20 

alunos com alto desempenho, e o (G2) formado por 20 alunos com baixo desempenho nessas tarefas (TEP 

e TCL). No segundo momento do estudo, esses dois grupos passaram por uma avaliação das habilidades 

metafonológicas e por uma entrevista, na qual as crianças descreveram como aprenderam a ler e como foi o 

auxílio para essa aprendizagem. Os resultados demonstraram que os alunos com a escrita desenvolvida 

apresentaram habilidades metafonológicas desenvolvidas, e os alunos com dificuldade na escrita não 

apresentaram as habilidades metafonológicas desenvolvidas, o que deu sustentação às hipóteses iniciais. 

LIÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL ENTRE OS XAKRIABÁ 

 Área temática: Leitura/Escrita 

LUCAS DE SOUSA TEIXEIRA; CARLOS HENRIQUE DE SOUZA GERKEN – UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

SÃO JOÃO DEL-REI   

Financiador: PIBIC / FAPEMIG / CNPQ (EDITAL CIÊNCIAS HUMANAS) 

Objetiva-se compreender as práticas, valores e concepções construídos sobre a escrita por parte dos alunos 

da 8º série e do 1º ano do ensino médio da escola Xukurank entre os Xakriabá. Espera-se que tais dados 

possibilitem o início do processo de avaliação do impacto do proceso de letramento introduzido pelo 

processo de escolarização. A jornada de pesquisa de campo na Terra Indígena Xakriabá ocorreu entre 

25/10/08 e 03/11/08 e teve como objetivo observar práticas e eventos da população da Aldeia Barreiro 

Preto. No âmbito do cotidiano escolar, realizou-se: contato com os alunos da 8º série e 1º ano do ensino 

médio por meio de observações participantes; entrevistas individais e coletivas e realização de grupo focal; 
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entrevistas com a funcionária da Casa de Medicina, professores e alunos/ex-alunos que atuam como 

agentes de saúde, saneamento; filmagem de aulas; registro visual do acevo e livro de registros da biblioteca 

e dos dernos dos alunos. Os conceitoschaves em nossa analise são o modelo ideológico de letramento 

(Street, 1984, 1995), disponibilidade e acesso à cultura escrita (Kalman, 2004). Diante de um cenário de uso 

da escrita na implementação de políticas de sustentabilidade da Terra Indigena Xakriabá,encontrou-se 

práticas e eventos de letramento compondo o cotidiano da implantação destas políticas, como na atuação 

dos agentes indígenas de saúde e saneamento, na Casa de Medicina, em reuniões da Associação Indígena 

Xakriabá e na organização interna desta. Foi analisado um evento de letramento cuja importância é 

demonstrar como o cotidiano escolar é atravessado por demandas e práticas construídas pelos Xakriabá 

para o enfrentamento de seus problemas estratégicos, neste caso, em saúde e saneamento. No caso em 

questão, um aluno do 1° ano do Ensino Médio enfrenta a tarefa de atuar como agente sanitário, descobrindo 

novas formas de ler a realidade, vivenciando verdadeiras Lições de uso da Escrita. 

PROCESSOS DE APRENDIZAGEM E APRIMORAMENTO DA LETRA CURSIVA EM ALUNOS CANHOTOS NA FASE 

ALFABÉTICA 

 Área temática: Leitura/Escrita 

REGIANE APARECIDA DE SOUZA; MARCIA SIQUEIRA DE ANDRADE   

Esta pesquisa pretende compreender o papel do psicopedagogo no desenvolvimento de aprendizagem da 

escrita em crianças canhotas. Participaram desta pesquisa 10 crianças de ambos os sexos, na faixa etária 

de 10 a 12 anos, estudantes do ensino básico da rede pública estadual da cidade de Osasco. Os dados 

foram coletados em 8 encontros com 4 horas de duração pela própria pesquisadora. Para tal aplicou-se 

técnicas psicodramáticas envolvendo o trabalho de expressão corporal. Atividades de esquema corporal e 

lateralidade como desenhar sua silhueta no papel kraft, reproduzir seu próprio corpo na argila construindo 

uma escultura de si mesmo, também fizeram parte da coleta de dados. Finalmente foram aplicados 

exercicios de simetria, traçado e escrita. Os dados coletados foram analisados a luz da teoria da 

Psicopedagogia. 

LETRAMENTO INDÍGENA: ESTUDO DA APROPRIAÇÃO ESCRITA EM UMA CULTURA DE TRADIÇÃO ORAL 

 Área temática: Leitura/Escrita 

STÊNIO MARCUS SILVEIRA CASTRO FILHO   

Financiador: CNPQ 

O trabalho de pesquisa que se apresenta é uma continuação da parceria entre a UFMG e a UFSJ, que 

desde 2001 vêm estudando o processo de escolarização na etnia indígena mineira Xakriabá iniciado pela 

introdução do Programa de Educação Indígena do Estado de Minas Gerais (PIEI/MG). A atual pesquisa tem 

como objeto os impactos culturais dos usos da linguagem escrita pelos alunos do terceiro ano do ensino 

médio na escola da aldeia do Barreiro Preto. A problemática envolvida objetiva entender como é a 

construção da escrita em comunidades pouco letradas, como é sua relação com práticas de linguagem orais 

e gestuais, possíveis mediadores culturais e cognitivos da apropriação da escrita e as articulações dos 

valores e representação construídos em torno dela. Parte-se do pressuposto de que a apropriação da 

escrita deve ser analisada como conjunto de práticas sociais, determinadas histórica e culturalmente e sua 

compreensão necessita da análise das expectativas e valores que orientam as formas como os sujeitos 

interagem, interpretam, constroem e fazem uso da linguagem oral e escrita. O trabalho foi iniciado em 

agosto de 2008 e encontra-se em andamento, constando de duas idas ao campo na Terra Indígena 

Xakriabá, que se localiza no município de São João das Missões, onde pôde-se observar e entrevistar os 

sujeitos no cotidiano escolar bem como em suas casas e observar suas relações com os materiais escritos 

escolares e não escolares, suas formas de utilização e os usos e sentidos que lhes são atribuídos. Dessa 

forma, por meio da descrição das práticas culturais de desenvolvimento da mediação que esse instrumento 

proporciona aos sujeitos pode-se partir para o do estudo das estratégias cognitivas que estão se 

desenvolvendo no processo social de uso da linguagem escrita. 

TRABALHO E PROPÓSITO NA ADOLESCÊNCIA 

 Área temática: Orientação Profissional 

DENISE D AUREA TARDELI; MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA RUSSO; CLÁUDIA ALENCAR LOPES; 

ELISABETE SOUSA LIMA; MARIA DE FÁTIMA MENDES; ROBERTA MIRANDA MELO; KARINA DO 

NASCIMENTO MARTINS  - UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SANTOS 

Financiador: UNESP 
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A adolescência se caracteriza, tradicionalmente por um período de transição no desenvolvimento humano, 

que tem a função de inserir o indivíduo no contexto social representado pelo mundo adulto, no qual a 

profissão desempenha um papel fundamental. Contudo, o contexto atual mostra que grande parte dos 

jovens hesita em assumir compromissos que definem a vida adulta e que não consegue achar o tipo de 

engajamento que torna a vida completa. Por que isto acontece? William Damon da Universidade de Stanford 

nos EUA tem estudado este fenômeno tendo como hipótese que a falta de uma atividade ou interesse que 

possa dar sentido e direção na vida é prejudicial ao desenvolvimento humano. O propósito é um objetivo, 

uma busca pessoal de sentido, uma intenção em realizar algo que seja significativo para si e para o mundo 

que o cerca e o trabalho é a principal fonte de propósito. Estabelecer a relação entre trabalho e projeto de 

vida é o objetivo deste estudo com aproximadamente 6 mil jovens do 3º ano do Ensino Médio de 67 escolas 

da região da Grande São Paulo, para verificar se eles se preocupam com o futuro, se já escolheram a 

profissão e quais os fatores, segundo eles, ajudam ou dificultam no momento da escolha, além das áreas de 

interesse profissional. Os resultados estão sendo apurados por um grupo de quatro estagiárias, alunas do 

curso de Pedagogia da UMESP, coordenados pela Profª Drª Denise D´Aurea Tardeli com a colaboração da 

Profª Me. Maria José de Oliveira Russo e da pedagoga Cláudia Alencar Lopes. A base teórica da pesquisa 

se refere aos estudos de Damon, à Psicologia do Desenvolvimento, Psicologia Moral e Educação e 

Orientação Profissional. 

CONVIVÊNCIA E PARTICIPAÇÃO: FIOS E DESAFIOS DA EDUCAÇÃO NA CONTEMPORANEIDADE 

 Área temática: Pesquisa em Psicologia Escolar/Educacional 

MARIANGELA DA SILVA MONTEIRO   

Financiador: CNPQ 

Em momentos de inquietude e instabilidade, como os que hoje vivemos, o cotidiano escolar reflete e refrata, 

com frequência, um mal-estar que coloca em foco os encontros entre educadores e alunos. Este estudo 

apresenta a análise dos processos de convivência e participação, tidos como desafios da educação na 

contemporaneidade. A pesquisa-intervenção foi desenvolvida em uma escola pública da Baixada 

Fluminense, no Rio de Janeiro, e teve como participantes: educadores e alunos da 5ª a 8ª séries do ensino 

fundamental. Fundamentada em uma proposta teórico-metodológica sócio-histórica, a pesquisa possibilitou 

investigar o mal-estar que se manifestava nos diversos encontros entre os sujeitos. O recurso a observação 

participante permitiu registrar narrativas e diálogos que fundamentaram a construção de eixos para o 

conhecimento da dinâmica institucional e da formação humana ali realizadas. Nesse processo, foram 

reveladas contradições, conflitos e desejos que expressaram não apenas o mal-estar na convivência, mas 

também as possibilidades de criação de linhas de fuga, constituindo novas práticas naquele contexto. 

Propôs-se, então, espaço e tempo para reflexões sobre as interações, como um caminho para transformá-

las. Desse modo, novos discursos e ações se fizeram presentes no cotidiano escolar, viabilizando a 

participação no projeto pedagógico como dimensão significativa para a constituição da subjetividade de 

educadores e alunos, o que trouxe uma outra compreensão sobre a formação humana, e se contrapôs ao 

mal-estar vivido por eles. 

SENTIDOS ATRIBUÍDOS PELOS ALUNOS AO ENSINO SUPERIOR: UM ESTUDO SOBRE VALORES NO AMBIENTE 

ACADÊMICO 

 Área temática: Pesquisa em Psicologia Escolar/Educacional 

PAULA COSTA DE ANDRADA   

Financiador: CAPES 

Este trabalho é parte de uma pesquisa de mestrado que busca compreender os sentidos atribuídos pelos 

alunos ao ensino superior a fim de se investigar valores morais e não morais que permeiam as relações 

entre os estudantes, a academia e o conhecimento. Têm–se observado no ensino superior problemas nas 

interações em sala de aula denominados de desrespeito, desmotivação e desinteresse pelos professores. 

Essas situações, comumente características na Educação Básica, agora surgem como problema no ensino 

superior. Esta pesquisa toma como base a teoria sócio-histórica de Vygotsky e Wallon com o pressuposto 

de que, para compreender o ser humano, temos que olhá-lo de forma contextualizada abordando nossos 

sujeitos em seu meio cultural, e também, suas experiências pessoais e trajetórias de vida. Este trabalho de 

abordagem qualitativa utiliza entrevistas com alunos de uma faculdade privada do interior de São Paulo. Um 

exame inicial das entrevistas nos permite observar que a fala dos alunos sobre a academia está 

afetivamente relacionada à busca por sucesso, status realização social e financeira. Parece que para os 
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alunos a busca por uma formação acadêmica é prioritária se ela trouxer bens financeiros, aceitação no 

mercado de trabalho e melhoria da imagem que têm de si. Em contrapartida, vemos os valores morais, 

relativos à justiça social, valorização do conhecimento e ajuda ao outro com um número menor de citações. 

Tentamos descrever os principais aspectos que podem ser pertinentes à investigação da imagem que o 

ensino superior tem na nossa sociedade com o objetivo de capturar os valores morais e não morais como 

forma de compreendermos como está sendo avaliada e percebida a educação superior no Brasil.  

O PSICÓLOGO ESCOLAR NA CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA PEDAGÓGICA EM UMA ESCOLA ASSOCIATIVA. 

 Área temática: Pesquisa em Psicologia Escolar/Educacional 

REGINA LUCIA SUCUPIRA PEDROZA; JULIA MATINATTO SALVAGNI; MAISA CAMPOS GUIMARÃES – 

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA   

O processo educacional deve contemplar, sem dissociações, demandas afetivas, cognitivas e motoras. Os 

conflitos devem ser considerados enquanto propulsores de desenvolvimento: interações dialéticas 

constitutivas da pessoa e da sua relação com o meio. Nessa relação indivíduo-sociedade, a escola insere-se 

com um papel ético-político. Educar exige o conhecimento da criança concreta: condições de existência, 

relações com o meio, contexto sócio-econômico-cultural. Os princípios políticos da escola refletem o modelo 

de sociedade que se almeja construir. O psicólogo escolar, enquanto agente de mudanças e mobilização da 

comunidade escolar, deve participar da construção do projeto político-pedagógico, acompanhar as práticas 

pedagógicas e o desenvolvimento dos alunos e professores. A educação democrática possibilita a atuação 

ética-política da comunidade escolar. A escola de educação infantil Associação Pró Educação Vivendo e 

Aprendendo é uma instituição da sociedade civil sem fins lucrativos: pais, alunos, professores e funcionários 

são associados e co-responsáveis pela construção do espaço educacional. Através de revisões de literatura, 

entrevistas com as coordenadoras, psicológica e pedagógica, e observações, este trabalho investigou o 

processo educacional e a atuação do psicólogo nessa escola associativa e democrática. A diretoria da 

escola, constituída por pais, é uma instância deliberativa e há instâncias consultivas, como o conselho 

pedagógico composto por pais e representantes de outros segmentos. As instâncias mantém diálogo 

constante para evitar a centralização do poder e fomentar a construção dialética. O planejamento dos 

conteúdos fundamenta-se a partir dos interesses dos alunos. As relações são permeadas por combinados 

entre crianças e professores: significando as possibilidades e limites de suas relações com o mundo e 

construindo autonomia. A atuação da psicóloga relaciona-se à visão ampla e política da Instituição. A 

educação democrática neste espaço, inerentemente político, possibilita o desenvolvimento subjetivo e ético 

de todos os sujeitos envolvidos no processo educacional. 

ATIVIDADE DO PROFESSOR: UMA ANÁLISE SÓCIO-HISTÓRICA 

 Área temática: Pesquisa em Psicologia Escolar/Educacional 

SILVIA MARIA COSTA BARBOSA; ITALE LUCIANE CERICATO –  PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA 

DE SÃO PAULO   

Este trabalho tem como objetivo apresentar parte da pesquisa realizada numa escola estadual da cidade de 

São Paulo-SP, fruto do projeto de pesquisa “Transformando Atividade Docente Via Observação e Discussão 

da Atividade Vivida”. Fundamentamos a pesquisa nos postulados de Vigotski, Bakhtin e Yves Clot. A nossa 

produção de dados se deu com uma professora do segundo ano do Ensino Fundamental. Utilizamos, 

inicialmente, uma entrevista semi-estruturada e recorrente, contento um roteiro de trinta e oito questões 

referentes às atividades de sala de aula e uma entrevista com o intuito de sabermos aspectos de história de 

vida da professora. Realizamos, em três dias alternados, filmagens de todas as atividades desenvolvidas 

nas aulas, para efetuarmos as autoconfrontação simples focalizada na discussão de dois sujeitos 

(pesquisadora e professora) e a autoconfrontação cruzada com as professoras atuantes da pesquisa e uma 

professora convidada. As análises das entrevistas se deram através da construção de núcleos de 

significação conforme Aguiar e Ozella, 2008, que permitiram perceber as contradições existentes na fala da 

professora: memórias de uma infância pobre em que o estudo era uma possibilidade para mudar de vida, 

frustrações de uma vida religiosa não seguida, de uma pós-graduação não cursada e de uma licenciatura 

mal escolhida. O ser professor é construído na relação e troca afetiva com os alunos, na percepção do 

crescimento e aprendizagem deles, nas metodologias utilizadas, na sensação de realizar um trabalho de 

ajuda ao próximo. O ser professor é construído também nas dificuldades para realizar seu trabalho, sejam 

elas de ordem pedagógica ou administrativa, tanto quanto nas dificuldades financeiras que a remuneração 

recebida pelo exercício profissional impõe. A construção dos núcleos de significação permitiu compreender 
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os sentidos atribuídos pela professora à sua atividade e como foram construídos ao longo de sua vida e de 

sua relação com o mundo social. 
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CONFERÊNCIAS 

 
CONFERÊNCIA DE ABERTURA 
 

 POLÍTICA EDUCACIONAL NO BRASIL NA CONSTRUÇÃO DE UMA EDUCAÇÃO PARA TODOS 

 MÁRCIA ANGELA DA SILVA AGUIAR – UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO  

Pretende-se analisar a situação da educação brasileira focalizando as políticas recentes que visam  

reduzir as desigualdades sócio-educacionais. Discute-se o papel do Estado no tocante à garantia do 

direito à educação, destacando os programas e ações que visam a universalização da educação 

básica, a profissionalização do magistério e a democratização dos sistemas de ensino e das 

escolas.  

 
CONFERÊNCIA 1 
 

 DE QUE CRIANÇA SE TRATA? 

  LINO DE MACEDO – UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

O objetivo é refletir sobre a criança em quatro recortes de análise e situações nas quais sua 

presença é fundamental: família, escola, cultura e teoria do conhecimento. De que criança se trata 

em cada caso? Como não perder a criança, como um todo, ou seja, ela mesma, ao se fazer tais 

distinções? No caso da escola, serão analisadas as cinco posições de um aluno, segundo 

Brousseau: S5 ator objetivo, S4 sujeito que atua, S3 sujeito da aprendizagem, S2 sujeito genérico e 

S1 sujeito universal. Como um professor, ao planejar ou ao dar uma aula, considera a mesma criança 

segundo estas posições? No caso da família, a idéia é refletir sobre a criança como filho na 

complexidade das formas atuais de composição desta instituição, hoje. No caso da cultura, o objetivo 

é analisar o lugar da criança nas diferentes tradições: a oral, a escrita, a visual e a digital. No caso da 

epistemologia, segundo o enfoque da teoria de Piaget, será analisada a criança  nos três tipos de 

sujeitos (individual, psicológico e epistêmico) considerados por ele. 

 

CONFERÊNCIA 2 
 

   PROMOVER A AUTONOMIA E OS PROCESSOS DE APRENDIZAGEM AUTO-REGULADA NA 

UNIVERSIDADE: REPTOS E DESAFIOS 

                           PEDRO SALES LUÍS ROSÁRIO – UNIVERSIDADE DO MINHO, PORTUGAL 

A Universidade tem sido confrontada com reptos exigentes, nomeadamente quanto à qualidade dos 

processos de ensino e aprendizagem oferecidos. A constante evolução tecnológica e a rapidez da 

comunicação dos resultados da investigação científica expõem diariamente a academia à 

precariedade de quaisquer respostas rígidas, oferecidas em manuais ou em aulas cristalizadas. 

Nestes últimos anos, a literatura na área dos processos e estratégias de aprendizagem tem 

desenvolvido um vasto corpo de investigação relativo à natureza, origens e desenvolvimento dos 

processos activados pelos alunos na sua aprendizagem. O paradigma instrutivo, centrado nas 

respostas, está a ser substituído, ainda que mais lentamente do que seria desejável, pelo 

questionamento, pela pesquisa e pela construção activa de respostas. As teorias e os modelos 

sobre os processos de aprendizagem têm sugerido a urgência de equipar os alunos com 
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ferramentas que lhes permitam, a partir das questões formuladas no estudo pessoal, nas aulas, nos 

laboratórios, nas revisões da literatura, nos trabalhos de projecto…, procurar respostas de uma 

forma autónoma e auto-regulada, mas não necessariamente solitária. Os professores desejam que 

os seus alunos aprendam a analisar as matérias e os processos, avaliem criticamente as soluções 

propostas para os problemas do mundo físico e social e sejam capazes de aplicar as ideias 

aprendidas na instrução formal aos problemas e desafios que vivem fora das salas de aula. 

Podemos inclusive sugerir que, universalmente, os docentes almejam que o estudo dos diferentes 

conteúdos académicos modifique qualitativamente as interpretações dos seus alunos sobre o 

mundo que os rodeia, acentuando o seu compromisso social. No entanto, assumindo que estas 

preocupações educativas são consensuais e generalizadas entre os educadores, somos 

confrontados com um conjunto de intrusivas questões às práticas de ensino-aprendizagem: porque 

é que estas mudanças qualitativas nem sempre acontecem? Para que tal aconteça, o que é preciso 

mudar no comportamento dos alunos? Nas práticas docentes? Nas metodologias de avaliação? No 

envolvimento dos pais e familiares na aprendizagem? Na organização da Universidade? Na 

formação dos docentes? Os alunos, apesar de serem confrontados com grandes quantidades de 

informação, nem sempre modificam a arquitectura conceptual dos seus significados. Dito de outra 

forma, os níveis de complexidade estrutural da compreensão dos alunos da universidade situam-se, 

não raras vezes, abaixo dos pretendidos, com a consequente repercursão nos resultados 

académicos. Mas esta constatação não deve ser o ponto de chegada; como devem estar 

organizadas as horas de contacto com os docentes para promover competências que preparem os 

alunos para os desafios que espreitam nas suas vidas? Como aumentar a implicação dos alunos na 

tarefa? Como melhorar a qualidade das suas aprendizagens?  

 
 
 

 

CONFERÊNCIA 3 
 

  PROCESOS COGNITIVOS Y APRENDIZAJE DE LA LECTURA 

  SEBASTIAN URQUIJO 

  El trabajo tiene como objetivo presentar la existencia de relaciones entre el funcionamiento cognitivo -

funciones ejecutivas, procesos de memoria, atención- y el aprendizaje de la lectura, en niños de los 

primeros años de la escuela primaria, considerando la edad y el nivel socio económico y cultural. El 

aprendizaje de la lectura se encuentra asociado a procesos cognitivos y, existe el supuesto de que 

esas mismas relaciones cambian con el transcurso del desarrollo y en función de las diferentes 

demandas de los procesos de alfabetización. Por otra parte, también se considera que el aprendizaje 

se encuentra influenciado por las experiencias individuales y por las características del medio 

ambiente. La literatura registra evidencias controversiales sobre las relaciones del aprendizaje de la 

lectura con los procesos cognitivos básicos y sobre las influencias del medio. El trabajo se basa en 

resultados obtenidos sobre una muestra de 350 niños, de 5 a 9 años de edad, alumnos de escuelas 

públicas y privadas de la ciudad de Mar del Plata, Argentina, a quiénes se les administraron escalas 

de la Batería de Evaluación Neuropsicológica Infantil –ENI-, el Test de Stroop y tareas específicas 

para evaluar procesos léxicos y de comprensión. Los resultados confirman la existencia de relaciones 
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significativas entre diferentes procesos cognitivos y los desempeños en lectura, destacando 

importantes variaciones en función de la edad y del nivel socio-económico y cultural.    

 
CONFERÊNCIA 4 
 

  EL ENFOQUE HISTÓRICO CULTURAL EN LA EDUCACIÓN CUBANA 

  GUILLERMO ARIAS BEATÓN 

 Se presentará un análisis de las raíces filosóficas, pedagógicas y psicológicas de la Educación en 

Cuba. El papel de lo histórico cultural, en este proceso y  las relaciones que existen entre el 

pensamiento filosófico, pedagógico y psicológico cubano en el campo de la educación y lo que se 

incorporó, de lo histórico cultural, a finales de los años 60s y principio de los 70s. Se presentarán 

también, los contenidos de lo histórico cultural, que se introdujeron   y sirvieron de base al plan del 

mejoramiento de la educación. Por último, se hará un análisis sobre lo que se plantea en la Cátedra 

L.S.Vygotski, sobre la necesidad de una sistematización crítica de los conocimientos acumulados por 

los pensadores cubanos, latinoamericanos y la pedagogía y psicología mundial, para trabajar en una 

propuesta acerca de una manera de educar, que garantice mejores aprendizajes y un mejor 

desarrollo infantil. 

 

CONFERÊNCIA MAGNA 1 
 

   A DIMENSÃO EDUCATIVA DA ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO 

                           MARISA EUGENIA MELILLO MEIRA – UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA – CAMPUS BAURU 

Analisamos a dimensão educativa do trabalho do psicólogo tendo como referência as categorias do 

pensamento crítico e suas expressões nos pressupostos da Pedagogia Histórico-Crítica e da 

Psicologia Histórico-Cultural Histórica. Para dar conta de sua função social esse profissional deve 

tomar como fundamento de sua ação variadas mediações teóricas dentre as quais destacamos: a 

compreensão de possíveis articulações entre teorias de aprendizagem e propostas educacionais; a 

análise crítica dos processos de apropriação e objetivação dos indivíduos e das relações entre a 

constituição da subjetividade e diferentes práticas educativas; o desvelamento da alienação na 

sociedade contemporânea e a delimitação de possibilidades humanizadoras. Partindo do 

pressuposto de que a educação pode transformar o mundo de forma mediada e que os processos 

educacionais são, antes de mais nada, instrumentos de educação das consciências, destacamos 

que o psicólogo deve envolver-se com a construção de metodologias de trabalho fundadas em 

movimentos reflexivos, que contribuam para favorecimento de processos de humanização e 

desenvolvimento do pensamento crítico. 
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CONFERÊNCIA MAGNA 2 
 

  A INTERVENÇÃO DO PSICÓLOGO NAS ESCOLAS E A PRODUÇÃO DE DESIGUALDADE NA 

RELAÇÃO COM AS DEMANDAS: COMO OPERAR MUDANÇAS? 

                           ADRIANA MARCONDES MACHADO – UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

O Serviço de Psicologia Escolar foi criado na contracorrente dos encaminhamentos de alunos da 

rede pública de ensino a especialistas da Saúde – no caso, psicólogos. Criamos formas de agir e de 

estar na escola mediante as quais pudéssemos trabalhar as demandas estabelecidas: entender o 

processo de produção das mesmas e agir nesse processo. A educação é processo imprescindível 

para a formação do sujeito. E temos, muitas vezes, entrado em contato com histórias nas quais a 

vida escolar se tornou mais um impeditivo do viver. O fracasso da educação no Brasil é tema 

comum entre nós. Psicologia, para quê? Nesse campo de relações de forças a produção de 

sintomas não é pequena, e podemos intensificar os mecanismos de culpabilização e 

individualização em um tempo em que estes estão mais refinados.  A visão crítica defende a 

necessidade de se pensar coletivamente nas questões e considerá-las efeitos de uma construção 

histórica. Mas, operamos repetições e desigualdades quando julgamos negativamente as falas e 

pensamentos que não condizem com aquilo que essa visão defende.  Por isso a importância da 

discussão sobre como operar na demanda estabelecida. 
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EXPOSIÇÕES 

 
 HISTÓRIA E MEMÓRIA DA PSICOLOGIA  

MARIA DO CARMO GUEDES – PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO; CARMEM 

SILVIA R. TAVERNA – CONSELHO REGIONAL DE  PSICOLOGIA DE SÃO PAULO; DEBORAH ROSÁRIA 

BARBOSA – CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DE SÃO PAULO 

O Congresso da ABRAPEE abre espaço para exposições de trabalhos sobre história por reconhecer que 

apenas através dela poderemos conhecer o sentido que teve, e hoje tem a atuação da psicologia neste 

imenso campo que é a Educação, tanto para a Psicologia, como ciência e profissão, quanto para a 

Educação brasileira. Neste IX CONPE, teremos a contribuição do Núcleo de Estudos e Pesquisa em 

História da Psicologia do Programa de Psicologia Social da PUC-SP (NEHPSI) e do Conselho Regional de 

Psicologia de São Paulo, com o Projeto História e Memória da Psicologia.  

O NEHPSI trará a exposição interativa de equipamentos utilizados na docência e na pesquisa dos cursos 

de especialização em Psicologia Escolar da USP e da PUC, dos anos 50; e o CRP de São Paulo 

apresentará o vídeo documentário – A Psicologia Educacional e Escolar em São Paulo – A Construção de 

um Novo Homem – e a Linha do Tempo, em mídia eletrônica, com registros sobre a Psicologia. 

1. Exposição Interativa – A PSICOMETRIA NOS ANOS 1950 

Usado em cursos de Especialização em Psicologia Educacional da USP e da PUC-SP antes da 

regulamentação da profissão, o equipamento adquirido na Itália servia ao ensino mas, também, à 

pesquisa. Inclui aparelhos clássicos, como a Caixa de Decroly, o Arco de Christiaens, o Bloco de Wiggly, 

entre outros que atendiam a medidas de inteligência de adultos ou crianças; aparelhos para medida de 

memória; outros para medidas de habilidades motoras. Integra ainda o conjunto de 18 aparelhos um 

Conflitógrafo. A maioria dos aparelhos poderá ser manuseada pelos visitantes. 

2. Vídeo Documentário A PSICOLOGIA EDUCACIONAL E ESCOLAR EM SÃO PAULO – A 

CONSTRUÇÃO DE UM NOVO HOMEM 

Apresenta a Psicologia e a Educação como dois campos que historicamente, no Brasil, têm mantido 

estreita relação. Do período colonial o documentário recupera a abordagem dos jesuítas para a educação e 

os fatores determinantes do comportamento como as emoções. Destaca a forte presença da psicometria a 

partir da República e os vários Laboratórios instalados no país a fim de realizar pesquisas somato-

antropológicas e pesquisas sobre as funções mentais superiores. 

3. Linha do Tempo da Psicologia Brasileira (1ª etapa -1830 a 1965) 

A linha do tempo apresenta, em mídia eletrônica, registros sobre a Psicologia brasileira. É o produto 

resultante de pesquisa sobre os acontecimentos, cientificamente reconhecidos como importantes para o 

desenvolvimento da Psicologia no Brasil e, sobre alguns dos personagens que a protagonizaram. 

4. Pioneiros da Psicologia Educacional/Escolar no Brasil 

Mostra biográfica, em formato de pôsteres, sobre Helena Antipoff, Ulisses Pernambucano de Melo 

Sobrinho, Lourenço Filho, Noemy da Silveira Rudolfer e Durval Marcondes. São personagens com 

contribuição reconhecida no processo de construção da emergente Psicologia e Psicologia Educacional no 

país; realizaram práticas, pesquisas e/ou atuaram como docentes de Psicologia Educacional, entre o 

período de 1920 a1960. 
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 EXPERIÊNCIA DE SUCESSO EM PSICOLOGIA ESCOLAR 

ELVIRA A. SIMÕES DE ARAÚJO – UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 

O espaço privilegiado de atuação do Psicólogo Educacional/Escolar tem sido identificado historicamente 

como o espaço da escola e dos centros educacionais. A partir da década de 1980 a sociedade tem se 

organizado e firmado ações de representação, participação e construção de novos modelos de intervenção 

em áreas diversas das demandas da população, dentre elas as demandas educacionais, caracterizadas 

além do limite das escolas, mas possuem um caráter socioeducativo. Este é o caso das ONGs 

(Organizações Não Governamentais) que podem obter o atributo de Organização Social (OS) ou de 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP). Tais novos espaços de intervenção, antes 

determinados pelo poder público, se configuram como uma importante frente de atuação de psicólogos e, 

portanto, de psicólogos educacionais/escolares. As características específicas dessa nova forma de 

relação com o exercício profissional e com a clientela envolvida exigem do psicólogo a construção de 

modelos de trabalho inovadores, que incluam a previsão de atuação diferenciada e contínua avaliação dos 

processos implementados. Ainda carecemos de modelos referenciais para essa atuação e tais modelos 

poderão ser construídos pela divulgação e troca de experiências entre profissionais. Daí que esta 

exposição objetiva uma aproximação com experiências de sucesso, hoje desenvolvidas por estas ONGs, 

estabelecendo um diálogo que permita primeiro visualizar novas frentes de inserção, depois verificar as 

formas do trabalho psicológico inovadoras no contexto educacional construído por profissionais atuantes 

nessas frentes e finalmente gerar um movimento de articulação com profissionais a fim de expandir a 

presença da Psicologia Educacional/Escolar transformando a prática dos profissionais envolvidos e 

contribuindo com a contínua construção do papel do Psicólogo Educacional/Escolar. 

 

 

 O TRABALHO EM REDE E A BVS-PSI 

MARIA IMACULADA CARDOSO SAMPAIO- UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

A Biblioteca Virtual em Saúde – Psicologia (BVS-Psi) foi projetada, no ano 2000, com o objetivo de 

constituir-se em um espaço virtual para a reunião, organização e divulgação da informação certificada 

enquanto apoio ao ensino, pesquisa e prática profissional do psicólogo brasileiro. O trabalho cooperativo 

da rede social que sustenta o projeto ganhou força e garantiu uma maior integração e acessibilidade às 

fontes de informação, assegurando a transferência e uso da informação técnico-científica. A rede social 

formada pela integração dos principais atores que tem na Psicologia a razão do seu labor vem garantindo a 

gestão da informação em Psicologia no Brasil. No processo de gestão da informação destacam-se: 

editores de livros e revistas de Psicologia, bibliotecários das 154 bibliotecas da Rede Brasileira de 

Bibliotecas da Área de Psicologia – ReBAP, sociedades científicas, associações profissionais e conselhos 

de Psicologia, além dos pesquisadores e os profissionais psicólogos. As bases de dados geradas pelo 

trabalho em rede possibilitam a gestão das revistas, a partir do Índex Psi Periódicos e do Portal de 

Periódicos Eletrônicos de Psicologia (PePSIC), das teses, monografias de conclusão de cursos de 

especialização e trabalhos de conclusão de curso que são cadastrados em fontes de informação 

específicas. Vale enfatizar também o Dicionário Biográfico e livros em texto completo dos pioneiros da 

Psicologia brasileira. Informações sobre eventos, sites de interesse, manuais de orientação e normas e 
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legislação completam as informações de apoio ao psicólogo. A Biblioteca Virtual é utilizada, no Brasil, 

como modelo para a implementação de sistemas semelhantes em outras áreas do conhecimento. 

Internacionalmente, o modelo brasileiro tem inspirado a criação da Biblioteca Virtual da União Latino-

Americana de Psicologia (BVS-ULAPSI). 
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MESAS REDONDAS / SIMPÓSIOS 
 
 

ANALISANDO A ATIVIDADE DOCENTE: TEORIA E MÉTODO 
 Área temática: Formação do Educador 
   Coordenação: WANDA MARIA JUNQUEIRA DE AGUIAR 

O objetivo desta mesa é de discutir e apresentar uma forma de se pesquisar a atividade do professor. O 

que nos motiva em tal empreendimento é a necessidade, por nós avaliada, de produzirmos um tipo de 

conhecimento sobre a atividade docente, que a apreenda para além de sua aparência, nas suas 

contradições e movimento. Para isto faremos uma proposta teórica e metodológica que se inicia com a 

elucidação dos pressupostos teóricos e metodológicos da psicologia Sócio Histórica. Neste momento 

serão apresentadas algumas das principais categorias de análise utilizadas, ou seja: a categoria 

atividade, pensamento, sentidos e significados, subjetividade e mediação. A seguir serão discutidas 

algumas categorias fundadas na ergonomia francesa, que tem como objetivo estudar especificamente a 

atividade de trabalho, concedendo especial atenção para a subjetividade dos trabalhadores. Dessa 

maneira, serão apresentadas as seguintes categorias: “atividade real”, “real da atividade”, “gênero” e 

“estilo”. Para finalizar será apresentada a proposta metodológica ( mais especificamente de obtenção 

de informações), inspirada em Yves Clot, cujo principal recurso está na observação e discussão da 

atividade profissional por meio da confrontação simples e cruzada dos registros da atividade. Segundo 

essa proposta, é fundamental que os sujeitos possam se tornar, eles mesmos, observadores da própria 

atividade. Ao se utilizar observações de atividades profissionais, busca-se desnaturalizar os pontos de 

vista acerca delas e transformar a atividade do outro em recurso para o desenvolvimento da atividade 

de cada profissional. 

 CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA SÓCIO HISTÓRICA PARA INVESTIGAÇÃO DA ATIVIDADE 
DOCENTE 

 WANDA MARIA JUNQUEIRA DE AGUIAR – PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO
  

O objetivo desta apresentação é elucidar os pressupostos teóricos e metodológicos da psicologia Sócio 

Histórica que tem orientado nossas investigações voltadas à compreensão da atividade docente. Deste 

modo o primeiro aspecto a ser destacado é nossa preocupação em produzir um conhecimento que 

venha subsidiar propostas de formação de professores, de modo a superar a dicotomia saber/ação, 

desvelando as contradições existentes na prática e os sentidos e significados produzidos por eles. Após 

situar nossa temática, serão explicitadas as principais categorias e conceitos da Psicologia Sócio 

Histórica utilizadas, ou seja: a categoria atividade, pensamento, sentidos e significados, subjetividade e 

mediação. Destaca-se que tal posicionamento teórico-metodológico implica uma concepção de homem 

como ser social, histórico e constituído nas e pelas relações sociais, sem deixar de considerar também 

que esse mesmo homem é constituinte ativo dessas mesmas relações. Para finalizar, anunciaremos e 

problematizaremos a necessidade de, para sermos coerentes com a perspectiva adotada, buscarmos 

avançar na construção de categorias voltadas mais especificamente para a compreensão da atividade 

docente, assim como, formas específicas de produção de informações e de análise, que nos permitam 

apreender os sentidos e significados do professor. Tal discussão introduzirá as duas próximas 

apresentações. 
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 (TRANS)FORMAÇÃO DA ATIVIDADE DOCENTE: CONTRIBUIÇÕES DA ERGONOMIA FRANCESA 
  VIVIAN CARLA BOHM RACHMAN – PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA SÃO PAULO  

Entre as inúmeras pesquisas voltadas para a formação docente, tenho como propósito discutir as 

contribuições da ergonomia francesa – Clínica da Atividade – como um método profícuo para a 

intervenção e, concomitante, transformação da atividade docente. Tendo como base os pressupostos 

teóricos e metodológicos da psicologia sócio-histórica, tal proposta idealizada pelo Prof. Yves Clot tem 

como objetivo estudar a atividade de trabalho, concedendo especial atenção para a subjetividade dos 

trabalhadores. Dessa maneira, na tentativa de conhecer o processo de constituição do sujeito por meio 

da atividade e para além da aparência, propõe as seguintes categorias: “atividade real”, “real da 

atividade”, “gênero” e “estilo”. Sob essa perspectiva a atividade não mais é reduzida apenas ao que é 

realizado, mas é também constituída pelo que não foi possível realizar. Isto posto, torna-se fundamental 

considerar a atividade a partir de um espectro mais amplo, contemplando não apenas as ações 

realizadas e observadas, mas também o que foi pensado e o que não foi realizado, considerando que 

esses últimos elementos “formam resíduos incontrolados cuja força é apenas suficiente para exercer 

uma influência na atividade do sujeito mas contra a qual ele pode ficar sem defesa” (CLOT, 2006, p. 

115/116). Para tanto, as categorias que constituem tal referencial teórico, ao iluminarem a análise da 

atividade docente, apreendida por meio dos pressupostos metodológicos sugeridos pelo Prof. Clot, têm 

proporcionado um entendimento que procure contemplar muitas de suas múltiplas determinações – sua 

complexidade. 

 AUTOCONFRONTAÇÃO SIMPLES E CRUZADA: UMA PROPOSTA DE ANÁLISE E 
TRANSFORMAÇÃO DA ATIVIDADE 

   MARIA FOURPOME BRANDO – PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA SÃO PAULO 
  O presente trabalho tem por objetivo apresentar a proposta metodológica para análise e transformação 

da Atividade desenvolvida por Yves Clot e seus colaboradores no CNAM (Conservatoire National dês 

Arts e Métiers), em Paris. A partir do referencial teórico da Psicologia Sócio-Historica e da Ergonomia 

Francesa, Clot desenvolveu um método cujo principal recurso está na observação e discussão da 

atividade profissional por meio da confrontação simples e cruzada dos registros da atividade. Segundo 

essa proposta, é fundamental que os sujeitos possam se tornar, eles mesmos, observadores da própria 

atividade. Por meio de tal observação, Clot afirma que “a experiência vivida pode se transformar em 

meio de viver outras experiências”, uma vez que implica o desenvolvimento subjetivo daquilo que foi 

experimentado. Ao se utilizar observações de atividades profissionais, busca-se desnaturalizar os 

pontos de vista acerca delas, transformar a atividade do outro em recurso para o desenvolvimento da 

atividade de cada profissional. O método envolve três momentos centrais, todos eles pautados nos 

registros filmados de uma atividade realizada por um trabalhador, vinculado a uma determinada 

categoria profissional. O primeiro momento é a auto-observação; o segundo momento é chamado de 

autoconfrontação simples, situação na qual o trabalhador assiste, em um vídeo, a trechos previamente 

selecionados de uma atividade que realizou, descrevendo-os para o pesquisador; o terceiro momento 

recebe o nome de autoconfrontação cruzada, quando o mesmo vídeo é apreciado, na presença do 

trabalhador, por um especialista ou colega de trabalho, que desempenhe a mesma atividade 

profissional. 
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A INSERÇÃO DA PSICOLOGIA NO ENSINO MÉDIO: DESAFIOS E 
PERSPECTIVAS 

 Área temática: Ensino de Psicologia 
  Coordenação: IOLETE RIBEIRO DA SILVA 

   A partir das políticas definidas no FENPB, a questão da inserção da Psicologia como disciplina no 

Ensino Médio foi pautada e tomada como objeto de discussão e desenvolvimento. Criou-se o GT do 

Ensino Médio, composto por representantes da ABEP, ABRAPEE, CONEP, CFP e ANPEP. A finalidade 

do GT é encaminhar as propostas originadas a partir da organização das entidades constituintes, 

implementar ações que avancem na conquista do espaço para o ensino de Psicologia no Nível Médio, 

aprofundar conhecimentos sobre a questão e qualificar o debate. Busca-se aqui apresentar relatos e 

reflexões sobre o processo de discussão e os trabalhos do GT. 

 A CONSTRUÇÃO DO PROJETO DE INSERÇÃO DA PSICOLOGIA NO ENSINO MÉDIO: AS 
CONTRIBUIÇÕES DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO DE PSICOLOGIA – ABEP 

 ÂNGELA FÁTIMA SOLIGO – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO DE PSICOLOGIA / 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS  

A ABEP, entidade nacional criada no interior do FENPB para nuclear as discussões a respeito do 

ensino de Psicologia, tem como um de seus focos o ensino de Psicologia no nível médio. Nesta 

perspectiva, constituiu a Câmara do Ensino Médio, que tem se envolvido na discussão das políticas em 

nível nacional e estadual, na reflexão compartilhada com a categoria e na produção de conteúdos que 

auxiliem no debate. A defesa da Psicologia como disciplina do Ensino Médio pauta-se no 

reconhecimento da contribuição que os conhecimentos de natureza psicológica podem fornecer para a 

formação dos adolescentes e jovens, na perspectiva de construção do pensamento crítico e reflexivo, 

da autonomia e da postura cidadã. Defende-se que o olhar da Psicologia, em interface com 

conhecimentos produzidos em outras disciplinas das Ciências Humanas, é um componente relevante 

na construção de formas elaboradas de compreensão da realidade. Apresentam-se aqui os pontos e 

princípios defendidos pala ABEP, a trajetória trilhada para a discussão e implementação da proposta, 

bem como entraves e avanços no processo. 

 DEMANDAS DO MOVIMENTO ESTUDANTIL DO ENSINO MÉDIO ACERCA DA REESTRUTURAÇÃO 
DO ENSINO MÉDIO NACIONAL E SUAS RELAÇÃO COM A PSICOLOGIA 

 ISMAEL DE ALMEIDA CARDOSO – COORDENAÇÃO NACIONAL DE ESTUDANTES DE PSICOLOGIA
  

Esta apresentação colocará em questão as demandas do movimento estudantil do Ensino Médio, a 

partir da análise dos atores que o constituem, os estudantes do ensino médio. Serão problematizadas 

as discussões nacionais da União Brasileira de Estudantes Secundaristas (UBES) sobre a 

reestruturação do Ensino Médio empreendidas a nível nacional pelo Ministério da Educação. Serão 

discutidas também a relação dessas propostas de reformulação do ensino médio com o ensino da 

Psicologia e com a psicologia de forma geral. São apontadas nessa mesa as várias preocupações que 

os estudantes de ensino médio possuem acerca da qualidade do ensino médio e das possibilidades e 

perspectivas desse processo de transformação. 

 A COORDENAÇÃO NACIONAL DE ESTUDANTES DE PSICOLOGIA E O ENSINO DE PSICOLOGIA 
NO ENSINO MÉDIO 

   RICHARLLS MARTINS DA SILVA – COORDENAÇÃO NACIONAL DE ESTUDANTES DE PSICOLOGIA 
Esta apresentação problematizará as ações no campo das políticas públicas de juventude, a partir das 

demandas por educação, trabalho e renda. Outra questão apontada nessa apresentação será a 

incidência dessas práticas na discussão nacional de inclusão da Psicologia no Ensino Médio. Serão 
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analisadas ações do grupo de trabalho Psicologia e Ensino Médio realizadas pela Coordenação 

Nacional dos Estudantes de Psicologia (CONEP) como a finalidade de destacar os principais focos 

desse debate fomentando reflexões sobre os principais desafios, dificuldades e perspectivas futuras 

para a construção de políticas públicas voltadas para a juventude brasileira bem como políticas públicas 

de educação de nível médio que atendem aos anseios dos jovens. 

 

MÚLTIPLOS SENTIDOS DA ESCOLA 
 Área temática: Pesquisa em Psicologia Escolar/Educacional 
  Coordenação: MARISA IRENE SIQUEIRA CASTANHO 

  Nas sociedades letradas como a nossa, a escola é uma importante instituição legitimada como espaço 

de socialização secundária, depois da família, responsável pela sistematização do conhecimento, pelo 

aprendizado técnico, pelo acesso aos bens culturais, pela formação para o trabalho e inserção social. A 

escola, genuinamente um espaço de aprendizagem e desenvolvimento, apresenta-se como síntese de 

anseios e expectativas realizadas ou frustradas, quando se busca investigar os sentidos pessoais 

construídos ao longo das experiências individuais e coletivas nesse espaço institucional. Esta mesa se 

propõe apresentar para debate múltiplos sentidos da escola, criados pelo imaginário e pelas 

representações construídas ao longo dos processos de inserção dos sujeitos no espaço institucional da 

escola, vista genericamente, e independente de ser pública ou privada, de educação infantil ou 

fundamental, de ensino médio ou superior. Os três trabalhos a serem apresentados guardam as 

especificidades dos contextos e da realidade que serve de cenário para as reflexões.  

 

 

 ESCOLA E IMAGINÁRIO: MEMÓRIAS DA PRIMEIRA ESCOLA 

 MARISA IRENE SIQUEIRA CASTANHO – CENTRO UNIVERSITÁRIO FIEO  
Este trabalho focaliza as lembranças da entrada na escola por meio da experiência de rememoração. A 

memória, utilizada como recurso metodológico possibilitou que cenas e situações fossem reconstruídas 

e tomadas como versões de um passado concretamente vivido e assim, se apresentassem como 

passíveis de reflexão, discussão e análise. O objetivo é apresentar os resultados dessa experiência e 

identificar os elementos presentes na re-construção individual e coletiva das primeiras vivências de 

entrada na escola. Os participantes, alunos de um curso de Psicologia em São Paulo, foram os 

narradores dessa experiência e puderam resgatar o que ficou retido na memória acerca das vivências 

na escola. As representações construídas por eles foram consideradas não no sentido especular da 

realidade vivida, mas como o imaginário, criado e construído incessantemente na interface entre o 

individual e o coletivo, o subjetivo e o objetivo. O estudo traz importantes contribuições para a discussão 

a respeito da escola como espaço de socialização e de aprendizagem.  

 O QUE É A ESCOLA, A PARTIR DO SENTIDO CONSTRUÍDO POR ALUNOS 
   PATRICIA BATISTA MARQUES – PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO  

Esta pesquisa insere-se na área da Psicologia Escolar e Educacional e investiga o sentido atribuído à 

escola por alunos que a freqüentam. Trata-se de uma pesquisa participante, com observações de 

campo, entrevistas e produções gráficas, com sujeitos de 10 a 13 anos, do Ensino Fundamental II de 

escolas públicas, realizada no espaço de um projeto de educação não-formal, em comunidade da 

periferia de São Paulo. Pela análise qualitativa construíram-se núcleos de significação referentes a: 

visão geral da escola; finalidade da escola; cotidiano escolar; agentes institucionais; condições sociais; 
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pais; sociedade. Os resultados mostram que a escola é importante, sendo promessa de um futuro 

digno, mas é vivida cotidianamente com aprendizagens não satisfatórias; aulas sem sentido; aulas 

vagas; relações interpessoais desrespeitosas; percepção de desinteresse público; sensação de 

cansaço de alunos e professores. Este estudo confirma que, embora valorizada socialmente, a escola 

mostra dificuldades de cumprir seu papel, segundo os sujeitos da pesquisa.  

 O DESEJO DO SUJEITO E A FETICHIZAÇÃO DA UNIVERSIDADE 
   RODRIGO DEUSDARÁ DE SALVI – CENTRO UNIVERSITÁRIO FIEO 

Neste trabalho pretendemos discutir a universidade como mercadoria fetichista que busca suprir as 

faltas presentes nos sujeitos como resultado das inúmeras castrações. Nos últimos anos, o sistema 

capitalista tem acentuado a valorização de produtos e serviços como forma de suprir os desejos das 

pessoas. A partir de um estudo psicanalítico da formação do desejo no sujeito e da formação do eu a 

partir das identificações, do eu ideal e do ideal do eu, pretendemos demonstrar que as universidades 

têm passado a um papel fetichista de mercadoria a ser consumida, na certeza de uma profissão e um 

futuro promissor que venham ao encontro do desejo de um sujeito marcado por faltas e castrações. 

Nisto a mídia e a propaganda passam a obter um papel central, ao transformarem em mercadorias 

consumíveis as universidades e suas promessas de sucesso.  

 
A ATIVIDADE DO PSICÓLOGO NA EDUCAÇÃO: PERSPECTIVA 

TEÓRICO-PRÁTICA E INVESTIGATIVA 
 Área temática: Atuação do Psicólogo 
  Coordenação: MARISA EUGÊNIA MELILLO MEIRA 

  Este simpósio analisa perspectivas teóricas, práticas e investigativas relacionadas à atividade do 

psicólogo na educação à luz do referencial histórico cultural. O trabalho “A teoria de Vigotski: conceitos 

e implicações para a atividade do psicólogo na educação”, de Marisa Meira, apresenta uma proposta de 

articulação entre o referencial vigotskiano, o qual implica rupturas epistemológicas no campo dos 

conhecimentos psicológicos, e a redefinição crítica do objeto de estudo e a função social da Psicologia 

da Educação e das demandas e práticas profissionais. O segundo trabalho, “A Psicologia Histórico-

Cultural como fundamento da Atividade em Instituições Escolares e Educacionais”, de Elenita 

Tanamachi, discute o eixo temático Psicologia e Instituições Escolares e Educacionais proposto pelo 

Sistema Conselhos para o ano da Educação e defende a tese de que uma sólida formação teórico-

prática permite ao psicólogo mediar a transformação do trabalho da escola. No trabalho “Psicologia 

Escolar e a Pesquisa em Políticas Públicas de Educação: desafios contemporâneos”, Marilene Proença 

de Souza, defende que uma contribuição importante da Psicologia Escolar reside em explicitar os 

sentidos e os significados das políticas públicas para aqueles que possuem o estatuto institucional de 

planejá-las, no plano do sistema educacional, e de implantá-las, no plano da vida diária escolar. 

 A TEORIA DE VIGOTSKI: CONCEITOS E IMPLICAÇÕES PARA A ATIVIDADE DO PSICÓLOGO NA 
EDUCAÇÃO 

 MARISA EUGÊNIA MELILLO MEIRA – UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA – CAMPUS BAURU
  

Para Lev Semenovich Vigotski o desenvolvimento do psiquismo é um processo sócio-histórico que se 

constitui através dos processos de objetivação e apropriação da cultura humana, os quais permitem a 

formação da consciência e das capacidades humanas; o pensamento é culturalmente mediado e a 

linguagem é o principal meio desta mediação; os processos de aprendizagem, nos quais se articulam 
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as dimensões intelectuais e afetivas e os conceitos espontâneos e científicos, produzem 

desenvolvimento e, por isto a educação desempenha um papel decisivo em todo o desenvolvimento 

intelectual da criança. A principal implicação dessas formulações teóricas para a reflexão crítica no 

campo da Psicologia da Educação é a compreensão de que o objeto de estudo e atuação da Psicologia 

Escolar é o encontro entre o sujeito humano e a educação e que sua função social é contribuir para que 

a escola cumpra de fato seu papel de socialização do saber, favorecendo processos de humanização e 

formação crítica. Dessa primeira redefinição, a qual orienta o psicólogo na direção do comprometimento 

com a construção de condições objetivas e subjetivas que permitam o máximo desenvolvimento 

possível do homem, decorrem pelo menos três questões principais: a análise crítica de demandas 

tradicionais e a produção de novas demandas; o desvelamento de práticas produtoras de exclusão e o 

delineamento de novas práticas humanizadoras e a efetivação de rupturas epistemológicas no campo 

dos conhecimentos psicológicos especialmente no que se refere a articulação entre teorias da 

aprendizagem e práticas pedagógicas e as relações entre emoção e aprendizagem. 

 A PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL COMO FUNDAMENTO DA ATIVIDADE EM INSTITUIÇÕES 
ESCOLARES E EDUCACIONAIS 

   ELENITA DE RICIO TANAMACHI UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA – CAMPUS BAURU  
A intervenção discute o eixo temático Psicologia e Instituições Escolares e Educacionais proposto pelo 

Sistema Conselhos para o ano da Educação. Assume a tese segundo a qual uma sólida formação 

teórico-prática, ao explicitar os fundamentos teórico-filosóficos e metodológicos da Psicologia e da 

Educação pode colocar o psicólogo em condições de mediar a transformação do trabalho da escola, no 

que se refere aos temas da Psicologia. Para tanto, analisa documentos e textos geradores propostos 

para o debate, apontando que a Psicologia, a Educação e o contexto social não são neles considerados 

como dimensões do conhecimento e que isso pode significar a prevalência do senso comum. Defende 

que o estudo das grandes correntes/teorias da Psicologia, a partir da compreensão dos fundamentos e 

dimensões do conhecimento a que respondem transforma o conteúdo e a forma da relação com o saber 

da Psicologia, o que permite superar a condição de mero técnico ao psicólogo na Educação. Relaciona 

a competência teórico-técnica e o compromisso político com a transformação da realidade da Educação 

como uma necessidade histórica no contexto da Psicologia como conhecimento. Nesse contexto, 

assinala um novo lugar para a Psicologia em Instituições Escolares e Educacionais e aponta 

encaminhamentos que permitam estruturar/explicitar a Psicologia como uma condição, um 

conhecimento que precisa ser considerado pelo professor. Propõe que a perspectiva Histórico-Cultural 

entendida no contexto do Materialismo Histórico Dialético responde às teses formuladas tanto no que se 

refere à formação teórica, quanto à atividade do psicólogo na Educação. Apresenta a experiência de 

psicólogos cuja atuação é a expressão dessa referência. 

 PSICOLOGIA ESCOLAR E A PESQUISA EM POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO: DESAFIOS 
CONTEMPORÂNEOS 

   MARILENE PROENÇA REBELLO DE SOUZA – UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

Nas últimas décadas, a Psicologia caminhou na direção de se rever enquanto ciência e de buscar 

novos rumos, visando construir concepções críticas da atuação profissional no campo da educação e 

nos demais campos, conforme significativo número de autores da Psicologia Escolar revela. Podemos 

dizer que essas mudanças ocorreram no bojo das discussões e avanços que vêm ocorrendo no campo 

político educacional brasileiro. Tais mudanças se fizeram presentes na área da educação, 

impulsionadas também pelos avanços oriundos da expansão de um sistema de pós-graduação, 
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permitindo a consolidação de um conjunto de pesquisas no Brasil e sua repercussão no campo da 

elaboração de políticas públicas. A maneira de concebermos a pesquisa em psicologia no campo da 

educação é aquela que busca compreender os bastidores do processo de escolarização e como as 

políticas atravessam e constituem o fazer educacional, considerando que a particularidade revela as 

dimensões da totalidade do fenômeno a ser estudado. Nos últimos dez anos, tive a oportunidade de 

orientar trabalhos de pesquisa que acompanharam algumas políticas educacionais no estado de São 

Paulo sobre as quais nos debruçaremos. Ao analisarmos tais políticas, partimos do pressuposto teórico 

de que o discurso oficial expressa uma concepção de educação e de sociedade. Nos bastidores de uma 

política pública gestam-se direções a serem dadas àqueles que a ela se submetem. Uma das 

contribuições importantes da Psicologia Escolar, no momento histórico em que se encontra, reside em 

explicitar os sentidos e os significados das políticas públicas para aqueles que possuem o estatuto 

institucional de planejá-las, no plano do sistema educacional, e de implantá-las, no plano da vida diária 

escolar. 

 

CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO E UMA PSICOLOGIA PARA 
UMA EDUCAÇÃO PÚBLICA PARA TODOS 

 Área temática: Educação e Direitos Humanos 
   Coordenação: FÁBIO SOUZA DOS SANTOS 

   A Constituição Federal de 1988 determina que Educação é Direito de todos e dever do Estado e da 

família. Preconiza a participação popular no controle social dos recursos e proposição das Políticas 

Públicas. Em 2010 será realizada a Conferência Nacional de Educação, a partir das Conferências 

Municipais e Estaduais, em 2009. A Psicologia tem amplos níveis de participação na Educação. 

Contudo, na atual LDB (Lei 9394/96), a Psicologia não consta como prática profissional. Em muitos 

municípios e estados, quer na educação pública ou privada, os psicólogos têm atuado, seja no âmbito 

da gestão, da atuação junto a comunidade escolar ou na formação de professores, crianças, jovens e 

adultos. Esta mesa visa apresentar o debate atual acerca de Políticas Públicas em Educação, a partir 

dos eixos da Conferência Nacional de Educação e articular as propostas de atuação da Psicologia no 

cenário educacional, como importante interlocutora de uma educação de qualidade para todos. 

 

 POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO E DEMANDAS DA EDUCAÇÃO PELA PSICOLOGIA 
 CARLOS RAMIRO DE CASTRO – SINDICATO DOS PROFESSORES DO ENSINO OFICIAL DO 

ESTADO DE SÃO PAULO  

Diversos atores sociais atuam no contexto educacional, entre eles: trabalhadores em educação, seus 

familiares, e, também, movimentos sociais, sindicatos, acadêmicos e outros setores que lutam por uma 

Escola Pública de qualidade. O cotidiano escolar exige da comunidade esforços para superar 

dificuldades que muitas vezes demandam a atuação de profissionais de outras área, como Saúde, 

Cultura, Assistência Social, Segurança Pública, Esporte, através de ações integradas no âmbito da 

escola. No caso específico do trabalho do Psicólogo, diversas ações, nas esferas pública e privada tem 

visado responder a essa necessidade no contexto escolar. Entretanto, os educadores e a comunidade 

escolar, em decorrência da ausência de políticas intersetoriais na formação de rede de proteção social, 

têm recorrido a diversas estratégias para atender suas necessidades. Esta apresentação tem como 

objetivo abordar as demandas pelo trabalho do Psicólogo na área da Educação. 

 PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO – O PSICÓLOGO E A DIMENSÃO ÉTICO-POLÍTICA DA EDUCAÇÃO 
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  LILIANE GARCEZ – FÓRUM PERMANENTE DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA  
Os psicólogos historicamente têm atuado de diversas formas junto à comunidade escolar, seja por meio 

de intervenções institucionais, de apoio aos alunos individualmente ou em grupo, ou no apoio matricial à 

equipe escolar ou aos sistemas educacionais. A participação do psicólogo na elaboração de Planos 

Municipais, Estaduais e Nacional de Educação, ao transcender uma atuação eminentemente 

prática/técnica, insere-se numa perspectiva ético-política de luta pela efetivação da Educação como um 

Direito Humano que ganha concretude nas ações locais, o que possibilita ampliar o próprio campo da 

Psicologia. 

 O PSICÓLOGO COMO TRABALHADOR NA EDUCAÇÃO E PERSPECTIVAS PARA INCLUSÃO DA 
PSICOLOGIA NA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO (LDB) 

  FÁBIO SOUZA DOS SANTOS – SINDICATO DOS PSICÓLOGOS NO ESTADO DE SÃO PAULO 
A despeito da ausência da Psicologia como possibilidade de atuação profissional no quadro de 

trabalhadores de Educação, os psicólogos têm efetivado diversas formas de inserção nos serviços 

públicos e privados. Com a ausência de citação em lei, municípios e estados têm recorrido de diferentes 

formas para apoiar a comunidade escolar, com a participação de outros profissionais, que não apenas 

os educadores docentes e não-docentes. Discutir coletivamente, com estudantes, familiares, 

profissionais da educação docentes e não docentes, gestores educacionais é imprescindível para criar 

condições para a inserção qualificada do psicólogo na LDB, ou seja, dentro de uma perspectiva que 

esteja em consonância com as necessidades da sociedade brasileira. 

 
LEGISLAÇÃO PENAL BRASILEIRA: CONCEPÇÕES DE EDUCAÇÃO E 

POSSIBILIDADES DE INCLUSÃO SOCIAL 
 Área temática: Educação e Direitos Humanos 
   Coordenação: ALACIR VILLA VALLE CRUCES 

   Tendo em conta o fato de que a educação formal é responsável direta pela inserção social das pessoas 

no mundo capitalista; que vivemos num país extremamente desigual, no qual escolas são diferenciadas 

e a construção do conhecimento também; que oportunidades desiguais são responsáveis, em certa 

medida, pelos conflitos com a lei de jovens e adultos, nos propomos a discutir em que medida a 

legislação relativa aos crimes e às penas contribuem para que os direitos dessas pessoas sejam 

resgatados ou garantidos. Discutiremos aspectos da legislação brasileira relacionados aos crimes e às 

penas para jovens e adultos, a fim de mostrar que, apesar das diversas alterações ao longo da história, 

poucos avanços são observados no sentido de garantir o direito à inclusão social. Será abordada a 

inauguração da autonomia jurídica no trato com a infância e as alterações ao longo da história. 

Comparação com a legislação para adultos e políticas de encarceramento atuais permitirão concluir que 

elas vem impulsionando a inclusão de parte da população em uma comunidade marginal, com valores e 

modos de resolução de problemas diferentes dos acordados. Pesquisa realizada com adultos presos 

levantará fatores de evasão, baixa escolarização e possíveis relações com atos delitivos. 

 O CÓDIGO DE MENORES E A EDUCAÇÃO 
 MARIA LUCIA BOARINI – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ  

Em 1927, no Brasil, é promulgado o Código de Menores, inaugurando a autonomia jurídica no trato com 

infância, desvinculando-a do atendimento ao adulto. Esta legislação foi estimulada pela nova 

configuração da sociedade brasileira, promotora do aumento nos índices de criminalidade infantil o que 

se constituía em empecilho a elevação do país a posição de nação moderna. Esta legislação, destinada 
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somente à infância classificada como delinquente e abandonada, instituía as medidas de assistência e 

proteção do Estado, dentre estas a internação para aí molda-la por meio da educação. Educação que 

objetivava regenerar aqueles delinquentes ou abandonados, e a prevenção do mesmo mal para 

aqueles “em perigo de o ser”, em virtude de características econômicas e morais da família. À maneira 

higienista, a solução encontrada foi a exclusão e a individualização de questões sociais. O Estado 

assume a educação e a vigilância destes menores, acreditando que a família não é capaz para tanto. 

Tal legislação não conseguiu conter o problema social ao qual se propôs, a criminalidade infantil. Em 

1964 é aprovada a Funabem que além de manter a internação se propõe a “transformar a 

personalidade do infrator”. Os índices de criminalidade continuaram expressivos. O Estatuto da Criança 

e do Adolescente é promulgado em 1990, regulando um trato com a criança como sujeito de direitos, 

distintamente do que vigorava anteriormente. A criminalidade infantil permanece. Apesar dos esforços 

empreendidos no sentido da solução, e de mudanças sociais alcançadas, a criminalidade continua 

aumentando. Será que a mudança está ao alcance de leis? 

 EDUCAÇÃO COMO FATOR DE INCLUSÃO SOCIAL: CONCEPÇÕES DE HOMENS PRESOS 
  ALACIR VILLA VALLE CRUCES – CENTRO UNIVERSITÁRIO SANTO ANDRÉ  

A escolarização formal tem relação direta com o desenvolvimento das funções psicológicas superiores 

e resolução dos problemas cotidianos. A impossibilidade de constituição da condição humana pela via 

da educação formal ainda é uma realidade para muitos brasileiros e sugere a necessidade de 

mudanças na concepção de sujeito, educação, sociedade e compreensão das relações 

desenvolvimento/aprendizagem. Mudanças políticas, sociais e econômicas mundiais resultaram numa 

visão de sociedade baseada nos conceitos de cidadania, ética e igualdade, incorporada em nossa 

legislação (Constituição Federal de 1988, Lei de Execução Penal, Nº 7210/1984, modificada pela 

10.792/2003 e Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional N° 9394/1996), mas o índice de 

pessoas que apresentam analfabetismo funcional permanece grande e estatísticas educacionais 

revelam a precariedade do ensino público. Estatísticas do Departamento Penitenciário Nacional 

mostram o baixo nível de escolarização dos detidos. Durante o tempo de cumprimento de pena essa 

condição pouco é alterada e a possibilidade de inclusão social, anteriormente pequena, tende a tornar-

se menor. Pesquisa realizada com 40 homens, detidos em São Paulo, revelou que a escolarização 

formal é um meio de conseguir dignidade e respeito, de conquistar o direito de sobreviver e sustentar 

família, de construir novos modos de inserção social. A maioria dos participantes não concluiu o ensino 

fundamental e considera-se responsável por esse fato, atribuindo-se a culpa pelas dificuldades 

encontradas, mesmo as econômicas ou educacionais. Acreditam que deveriam ter perseverado. 

Incentivam filhos a estudar e alguns gostariam de pagar para que fossem a uma escola que lhes 

assegure melhores condições futuras. 

 SINGULARIDADES DOS PROCESSOS EDUCACIONAIS NAS PRISÕES: REPERCUSSÕES NA 
ESCOLARIZAÇÃO DE PRISIONEIROS 

   ARLINDO DA SILVA LOURENÇO – UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
Em que pese haver um conjunto de normas e dispositivos institucionais visando a implantação, gestão e 

consolidação de uma política de escolarização de prisioneiros no Estado de São Paulo, diferenças 

arquitetônicas encontradas nas prisões, além de critérios e motivações muito particulares daqueles 

funcionários que administram essas instituições (corpo dirigente e corpo funcional), permitem descobrir 

um conjunto de ocorrências também muito particulares e que diferenciam a forma como são levadas à 

cabo as políticas educacionais para as prisões. Um trabalho de campo desenvolvido algum tempo atrás 
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demonstrou que as ações educacionais nos presídios são extremamente diferenciadas porque sofrem 

uma variação considerável à medida que se alteram as “equipes dirigentes” e o corpo de funcionários 

ou “staff” de cada uma das instituições investigadas, permitindo, ora um movimento e uma circulação de 

prisioneiros com maior flexibilização pelos corredores escolares, ora coibindo quaisquer manifestações 

mais autônomas e autênticas destes quando na escola, particularmente. Essa diferenciação do modo 

como se processam, nas instituições prisionais, a educação formal para a população reclusa possibilita 

pensar que a noção de sistema penitenciário, amplamente difundida, pode ser relativizada quanto ao 

seu alcance, na prática, corroborando o que algumas pesquisas já indicavam. Assim, é possível captar 

nuanças do ambiente institucional e dos sujeitos que o compõe, examinando as iniciativas escolares 

realizadas no cárcere sob quatro variáveis de análise: tempo, espaço, organização e práticas escolares. 

 
POSSIBILIDADES DIVERSAS NA FORMAÇÃO E ATUAÇÃO DO 

PSICÓLOGO ESCOLAR 
 Área temática: Formação do Psicólogo 
  Coordenação: SILVIA MARIA CINTRA DA SILVA 

  Por meio do relato e discussão de experiências que envolvem desde a educação infantil até o ensino 

superior, esta mesa debaterá a formação e a atuação do psicólogo escolar, considerando 

especificidades e desafios que envolvem estes processos. Destacamos aspectos como o conhecimento 

sobre a psicologia propriamente dita, o diálogo com outros campos do saber, a extrema relevância da 

formação pessoal, a complexidade da condição humana,  a compreensão acerca da população com 

que se irá trabalhar e o contato com a realidade educacional como imprescindíveis para a constituição 

da subjetivação profissional. E enfatizamos a necessidade de a universidade oferecer ensino e 

execução de projetos que instiguem o desenvolvimento profissional e pessoal tanto do psicólogo 

escolar como de sua clientela, ponderando sobre a construção partilhada de diferentes saberes.  

PSICOLOGIA ESCOLAR E ARTE – POR UMA FORMAÇÃO PARA ALÉM DA CIDADELA ACADÊMICA 
 SILVIA MARIA CINTRA DA SILVA – UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 

A formação de psicólogos tem sido uma das grandes preocupações contemporâneas, tanto no âmbito 

universitário quanto nas instâncias e órgãos que regulamentam a profissão, como o Conselho Federal e 

outras entidades voltadas para tais questões. Isto posto, nesta mesa pretendo apresentar um projeto 

iniciado em 2004, voltado para os ingressantes no curso de Psicologia da UFU, que tem como objetivos 

proporcionar aos alunos ingressantes reflexões sobre a Universidade, a Psicologia como ciência e 

como profissão, a vida acadêmica e a importância das diversas linguagens artísticas para a formação 

pessoal e profissional. Baseada nos pressupostos da teoria histórico-cultural, a proposta funciona ainda 

como um espaço de trânsito de informação para orientar os alunos do 1º período, dirimindo possíveis 

dúvidas, fornecendo apoio para as tarefas acadêmicas, bem como incentivando a participação destes 

nas diversas atividades oferecidas pela universidade. Além disso, a integração do estudante junto aos 

veteranos e o fomento do interesse daquele por uma formação ampliada desde o início do curso são 

também finalidades do projeto. Ao longo de um semestre, os estagiários do Projeto Psicologia Escolar e 

Arte apresentam aos calouros os temas acima descritos, numa interlocução constante com filmes, 

músicas, poemas, contos e reproduções de obras de artes visuais, pois acredito que a dimensão 

técnica não seja suficiente para uma formação profunda e crítica, que consiga integrar aspectos 

afetivos, sociais, cognitivos, éticos e estéticos. Uma formação assim precisa considerar a educação 
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profissional de pessoas e não somente de técnicos burocratas. Se adequadamente inserida ao 

currículo, a arte pode abarcar dimensões imprescindíveis para uma formação de psicólogos que possa 

ir além da cidadela acadêmica. 

 FORMAÇÃO DE PSICÓLOGOS ESCOLARES: OS DESAFIOS NA SUPERVISÃO DE ESTÁGIOS 
 MARIA SILVIA PINTO DE MOURA LIBRANDI DA ROCHA – PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE 
CATÓLICA DE CAMPINAS 
A experiência de supervisão de estágio em Psicologia na Educação/Escola exige o enfrentamento de 

importantes desafios, quando se pretende contribuir para a formação de psicólogos escolares 

consequentes. Dentre eles, ocupam lugar de destaque as ainda presentes tendências ao 

“psicologismo”, à equivocada percepção de posição de superioridade da Psicologia em relação à 

Educação (numa suposta hierarquia de saberes), as resistências por parte dos estudantes para 

perceberem os limites dos conhecimentos psicológicos e, por vezes, oposição à necessidade de se 

apropriarem de um conjunto de conhecimentos de outras áreas (Antropologia, Sociologia, História, por 

exemplo) e de outra natureza (Políticas Públicas Educacionais, Legislação da Educação, entre outras).  

Quando o campo de estágio se dá na Educação Infantil, a estes desafios, normalmente, agregam-se 

outros mais específicos, tais como a necessidade de enfrentar a tendência de os estudantes terem 

concepções naturalísticas e romantizadas sobre a infância e as crianças, o que, frequentemente, os 

leva a fazer “pactos” (nem sempre conscientes)  com este segmento e, por decorrência, os leva a 

culpabilizarem os adultos (sobretudo os professores) pelos problemas identificados no cotidiano 

educacional, a partir de leituras aligeiradas e superficiais, que ignoram a pluridimensionalidade e 

complexidade da condição humana. Pretende-se, nesta apresentação, a partir de análises de episódios 

concretos extraídos de supervisões de estágio de Psicologia Escolar em Educação Infantil, apontar que 

para a superação destes desafios investimentos teóricos não são suficientes (embora sejam, 

certamente, necessários), bem como refletir/indagar sobre a existência de procedimentos mais 

promissores para a formação de futuros psicólogos escolares. 

 A PARCERIA PSICOLOGIA NA/COM A ESCOLA: RESPEITANDO CONHECIMENTOS E SABERES 
RECÍPROCOS 

  ANA MARIA FALCÃO DE ARAGÃO SADALLA – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
Este texto objetiva revelar um projeto realizado em parceria entre escola e universidade públicas em 

que a comunidade escolar buscou cotidianamente executar ações transformadoras, objetivando a 

melhoria do processo ensino-aprendizagem. Fomos percebendo que a parceria inicialmente sonhada 

estava sendo (co)instituída: universidade e escola buscando soluções conjuntas. O processo de 

reflexividade docente foi promovido por meio de estratégias de formação potenciadoras do 

desenvolvimento das lógicas reflexivas dos participantes em sua busca coletiva para superarem 

dilemas cotidianos e concretizarem a construção colaborativa e partilhada do projeto político-

pedagógico da escola. Baseado no princípio de profundo respeito pelos conhecimentos e saberes 

produzidos pela escola e pelos espaços de conversa o projeto foi desenvolvido buscando possibilidades 

de mudança de concepção, estrutura, organização e currículo da escola. Sem dúvida, não posso negar 

que chegar à escola em 2003 já tendo mais de 20 anos de experiência profissional como psicóloga 

escolar também foi importante. Já havia discutido, nas escolas onde atuei, mas, principalmente na 

docência formando psicólogos escolares, a importância do respeito pelo trabalho dos professores. Já 

fazia parte do meu discurso (e também da minha prática) a idéia de que a escola também é produtora 

de conhecimentos e saberes e que não se pode abrir mão deles, pois correríamos o risco de não poder 
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estabelecer uma relação horizontal de parceria com interdependência e respeito mútuo. O processo de 

reflexividade dos professores foi se ampliando, sendo todos integrantes da escola, do seu grupo de 

pessoas, que se emociona, se sensibiliza, se angustia, se desespera, mas, se orgulha de perceber o 

movimento de transformação pelo qual todos fomos passando. Acreditamos ser possível intervir 

intencionalmente nos processos de construção de conhecimento e desenvolvimento profissional e 

pessoal da comunidade escolar promovendo um processo de reflexão compartilhado, sistemático e 

crítico centrado em práticas e ações cotidianas. 

 
A ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO ESCOLAR NO ENTENDIMENTO E 

ATENDIMENTO DAS QUEIXAS ESCOLARES 
 Área temática: Fracasso Escolar/Evasão 
   Coordenação: MARILDA GONÇALVES DIAS FACCI 

   O psicólogo na escola constantemente é chamado para atender as queixas escolares. Historicamente 

essas queixas têm sido compreendidas a partir de uma visão naturalizante, individualizante, sem 

considerar os fatores histórico-sociais que produzem os fenômenos humanos. Desta forma, o objetivo 

desta mesa é discutir como essas queixas se apresentam no contexto escolar e possibilidades de 

intervenção na área de psicologia. A primeira apresentação focará a atuação do psicólogo junto às 

dificuldades de aprendizagem; a segunda discutirá acerca da avaliação psicoeducacional e, por fim, 

será relatado um trabalho de intervenção a partir da queixa de indisciplina. O que tem em comum nos 

trabalhos apresentados é a ênfase na necessidade do psicólogo analisar o contexto em que as queixas 

são produzidas, superando visões que dicotomizam indivíduo e sociedade e que propõem a intervenção 

considerando o indivíduo desconectado das relações sociais. A visão crítica, do nosso ponto de vista, 

precisa avançar na compreensão do desenvolvimento do psiquismo no processo educacional. 

 O PSICÓLOGO ATUANDO DIANTE DAS QUEIXAS ESCOLARES 

 NILZA SANCHES TESSARO LEONARDO – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ 
Atualmente são muitas as queixas apresentas pela escola, principalmente no que se refere à dificuldade 

de aprendizagem dos alunos. É muito comum à escola atribuir a responsabilidade ao aluno e a sua 

família pelo não aprendizado, como também é frequente a prática de psicologizar e medicalizar as 

queixas escolares. Apesar de vários estudos (Moisés, 2001, Machado, 1997, dentre outros) apontarem 

que a maioria das crianças encaminhadas para avaliação psicológica com queixas escolares não 

apresenta nenhuma dificuldade orgânica ou emocional que justifique seu problema continua o 

profissional da saúde, principalmente o psicólogo, sendo o profissional que mais recebe 

encaminhamentos de crianças com queixa escolar para diagnóstico e tratamento. Isto leva-nos a 

pensar como está sendo a atuação do psicólogo diante da queixa escolar, pois a preocupação centra-

se em pensar que estes profissionais possam estar ainda olhando os problemas de escolarização de 

forma reducionista, isto é, aquela que se mantém dentro de um modelo psicologizante ou patologizante 

que se distância muito de uma atuação a partir de uma perspectiva crítica de Psicologia. O intuito é 

mostrar que os problemas de aprendizagem devem ser vistos pelo psicólogo de uma forma 

contextualizada, não se limitando a justificá-los como sendo oriundos das próprias crianças, ou seja, por 

aspectos de personalidade, orgânicos e cognitivos, assim como decorrentes de questões familiares. 

Defende, portanto, uma atuação do psicólogo diante das queixas escolares, com base em uma 

perspectiva crítica, o que para Bock (2001), implica em superar as visões dicotômicas que se tem do 
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homem. E acredita-se que na Psicologia Histórico-Cultural se encontra subsídios teóricos que 

possibilitem desenvolver um trabalho dentro desta perspectiva, uma vez que, segundo Bock (2001), 

carrega consigo a possibilidade de crítica pelos seus fundamentos epistemológicos e teóricos. 

Fundamenta-se no marxismo e adota o materialismo histórico e dialético como filosofia, teoria e 

método. 

 A ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO ESCOLAR/EDUCACIONAL FRENTE À QUESTÃO DA AVALIAÇÃO 
PSICOEDUCACIONAL 

   ZÁIRA FÁTIMA DE REZENDE GONZALEZ LEAL – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ / 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

O presente trabalho pretende discutir algumas questões pertinentes à atuação do psicólogo 

escolar/educacional, principalmente em relação à demanda pela realização da avaliação psicológica ou 

psicoeducacional, frequentemente considerada como necessária para lidar com aqueles alunos que não 

conseguem seguir o ritmo de aprendizagem imposto pela escola ou, dito de outra forma, alunos que 

não aprendem. Em geral a presença do psicólogo na instituição escolar levanta algumas expectativas 

em relação à sua atuação, sendo que uma das primeiras solicitações recebidas pelo profissional é que 

ele responda à seguinte questão: por que determinados alunos não aprendem? Como resolver as 

situações de não aprendizagem dos alunos? Com isso, espera-se que o profissional possa avaliar o 

aluno em questão e realizar os devidos encaminhamentos, para que o problema seja resolvido. Vale 

lembrar que a concepção é de que o problema é do aluno, de forma individual e interna. 

Frequentemente se vê o profissional aceitando essa tarefa e realizando-a. Cabe-nos, portanto, discutir 

de que maneira isso tem sido realizado, a que objetivos tem-se atendido através das avaliações, em 

geral psicométricas, e de que maneira esse problema poderia ser enfrentado, sem haver uma 

responsabilização do aluno e uma patologização do processo. Embora desde a década de 1980, com o 

trabalho de Maria Helena de S. Patto, tenha-se iniciado um movimento de crítica na psicologia escolar e 

as produções neste sentido tenham aumentado, ainda nos defrontamos com um nível de atuação que 

ainda aceita a demanda, como a recebe, e trabalha a partir de uma perspectiva de individualização do 

problema. É necessário, no entanto, que se superem, por meio de um referencial teórico consistente, as 

práticas adaptacionistas, indo além da questão de que há alunos que não aprendem e que precisam ser 

encaminhados. 

 A INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL E A INDISCIPLINA 
   MARIA DE FATIMA PIRES CARNEIRO DA CUNHA – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ 

A questão da indisciplina e da violência nas instituições educacionais, atualmente, tem sido colocada 

em evidência. Elas ocorrem entre os alunos e também nas relações entre professores e alunos, 

aparecendo das mais variadas formas, tais como agressão, brigas, desentendimentos, roubos, uso de 

drogas, assassinatos e vandalismo. A Psicologia em parceria com a educação é de fundamental 

importância para compreensão e reflexão desses fenômenos e consequentemente propor ações que 

tenham influência na prática. A conquista da consciência de justiça e respeito às regras são 

construções que o indivíduo faz por meio de experiências e de suas interações com o mundo. Portanto 

a vivência em ambientes cooperativos, de reciprocidade e respeito mútuo são fontes para relações mais 

igualitárias, ao contrário dos que vivem constantemente em um ambiente de coação e respeito 

unilateral. Partindo-se desses pressupostos, este trabalho trará para discussão intervenções com 

adolescentes em escolas de Ensino Fundamental e Médio. Este trabalho pautou-se pela visão da 

totalidade do indivíduo, por concebê-lo como um ser bio-psico-social e histórico. O objetivo da 
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intervenção foi contribuir por meio de reflexão e indagações com os alunos sobre seus papéis enquanto 

sujeitos responsáveis tanto na escola, como na sociedade. Os alunos puderam refletir sobre suas 

necessidades e como atingi-las, tentando, também, resgatar o conceito de dignidade e a importância da 

consciência das contradições como formas para facilitar ações no grupo. Foi oportunizada a vivência de 

atividades grupais, para favorecer o convívio social e as relações mais democráticas. Ações que 

possibilitam uma tomada de consciência da política econômica, social e educacional em que estes 

alunos estão inseridos e formas de mobilização na conquista de seus anseios e necessidades são 

formas de contrapor o que está posto como realidade, principalmente quando ela se apresenta injusta, 

desigual e sem perspectiva de ascensão social. 

 
A INCLUSÃO ESCOLAR COMO PRINCÍPIO ÉTICO: UM DESAFIO PARA 

OS VÁRIOS CAMPOS DA PSICOLOGIA 
 Área temática: Necessidades Educacionais Especiais/Inclusão 
   Coordenação: SOLANGE APARECIDA EMÍLIO 

  No mundo contemporâneo, é na escola que temos a primeira expansão para o universo público, 

podemos viver a experiência do estranhamento diante de nós mesmos, do familiar e do estrangeiro. 

Assim, os benefícios da escolarização para todas as crianças, em especial para aquelas que 

apresentam transtornos de desenvolvimento e comprometimentos na construção dos laços sociais, são 

inegáveis. No entanto, sabemos que a entrada e permanência na escola regular de alunos que trazem, 

por sua condição, indícios de profundo sofrimento psíquico traz aos participantes do contexto inúmeros 

desafios.  A proposta desta mesa é apresentar e discutir os efeitos da inclusão de crianças com 

necessidades educativas especiais para os educadores e para a própria criança incluída, a partir das 

diversas possibilidades de leitura e intervenção do psicólogo comprometido com o campo educacional.  

As apresentações abordarão três vertentes: a primeira apresenta algumas possíveis formas de 

efetivação do diálogo entre os processos de saúde e educação, no atendimento de crianças e jovens 

com intenso sofrimento psíquico; a segunda discute uma articulação entre a escola e o espaço de 

tratamento que ajude a dar sustentação ao lugar desta criança na escola e que acolha os professores 

nas vicissitudes vivenciadas no processo de inclusão escolar; e a terceira apresenta as possibilidades 

de leituras e intervenções do psicólogo escolar institucional, propondo a criação de espaços de 

interlocução e compartilhamento para que a inclusão de alunos com necessidades educacionais 

especiais na escola regular seja feita de forma ética e responsável. 

 GALERIAS DE ESPELHOS: A INCLUSÃO, O SOFRIMENTO PSÍQUICO E OS REFLEXOS NA 
INSTITUIÇÃO ESCOLAR 

 SOLANGE APARECIDA EMÍLIO – UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE  
A entrada e permanência na escola regular de alunos que trazem, por sua condição, indícios de 

profundo sofrimento psíquico traz aos participantes do contexto o desafio cotidiano de enfrentamento de 

espaços de calabouço e de obscuridade nas relações institucionais. No entanto, a tendência de leitura e 

intervenção costuma ser a tomada do problema de forma individualizada – concentrada especialmente 

no aluno – ou, no máximo, nas relações entre aluno e professor ou no aluno e seus pais. Ao investigar o 

cotidiano escolar e ao compreender a escola como um grande grupo composto de outros grupos, 

parece ser necessário considerar os diversos fenômenos presentes nas relações. Existe uma metáfora, 

segundo a qual, um grupo se comporta como uma “galeria de espelhos” que propicia a que os 
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indivíduos reflitam-se uns nos outros e uns aos outros, tornando difícil a distinção entre as 

representações e os diversos reflexos produzidos e que é visto como problema pode ser apenas o 

reflexo de imagens infinitamente produzidas e reproduzidas.  O presente trabalho apresenta as 

possibilidades de leituras e intervenções do psicólogo escolar institucional, partindo do conceito de que 

tais situações evidenciam a incompletude de cada um e da própria instituição, gerando angústias e 

defesas, que precisam ser escutadas. Propõe que sejam criados espaços de interlocução e 

compartilhamento para que a inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais na escola 

regular, feita de forma ética e responsável, possa permitir a todos que participam do cotidiano escolar a 

oportunidade do convívio com as diferenças, da prática da tolerância, da perseverança e da busca de 

saídas criativas e coletivas. 

 A GARANTIA DA PARTICIPAÇÃO NA CULTURA A PARTIR DA ESCOLARIZAÇÃO: UM 
COMPROMISSO DA PSICANÁLISE DE CRIANÇAS E JOVENS COM SOFRIMENTOS PSÍQUICOS 
INTENSOS 

   CARLA BIANCHA ANGELUCCI – UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE  

Em nossa sociedade, frequência à escola caracteriza a infância e a juventude. Ainda é a escola a 

instituição responsável pela transmissão dos saberes historicamente acumulados pela humanidade. É 

também nesse lugar em que, privilegiadamente, construímos experiências que nos desalojam das 

relações caseiras, que proporcionam segurança, mas que também são previsíveis e vaticinadas, muitas 

vezes. No mundo contemporâneo, é na escola que temos a primeira expansão para o universo público, 

podemos viver a experiência da estranhamento diante de nós mesmos, do familiar e do estrangeiro, e 

temos a possibilidade de nos dar conta do fato de que, mais que uma situação possível, essa é a 

condição humana por excelência. É no infindável interjogo entre o que somos, o que não somos e o que 

podemos ser, que nossa identidade constitui-se e legitima-se. No que se refere a crianças e jovens que, 

por muito, tempo, estiveram impedidas de participação no coletivo, como é o caso daquelas que se 

encontram em uma condição de intenso sofrimento psíquico, a escola, portanto, torna-se um 

fundamental componente do processo terapêutico: o encontro com o outro social, com a cultura. 

Considerando isto, propomo-nos a discutir, a partir das contribuições da psicanálise winnicottiana à 

intervenção clínica, algumas possíveis formas de efetivação do diálogo entre os processos de saúde e 

educação, no atendimento de crianças e jovens com intenso sofrimento psíquico. 

 A INCLUSÃO ESCOLAR: UMA INTERLOCUÇÃO POSSÍVEL ENTRE O ESPAÇO DE TRATAMENTO E 
A ESCOLA 

   ANA BEATRIZ COUTINHO LERNER – UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO/ASSOCIAÇÃO LUGAR DE 
VIDA – CENTRO DE EDUCAÇÃO TERAPÊUTICA 

Nos últimos cinquenta anos, muito se tem refletido sobre a permanência de crianças diferentes nas 

escolas regulares. No Brasil, acompanhamos desde a década de 60, uma intensificação das 

manifestações públicas contra as políticas de discriminação e o surgimento de leis que explicitam o 

compromisso do Estado com a chamada “Educação para todos”. A fim de nomear o movimento de 

absorção das crianças com necessidades educativas especiais pelo ensino regular, passamos a usar a 

expressão “educação inclusiva” e nos deparamos com novos desafios que surgiram dessa prática. As 

conquistas legais, apesar de representarem um avanço importante para a Educação, não garantiram a 

presença das crianças que apresentam sérios comprometimentos psíquicos na escola. Os benefícios 

da escolarização para todas as crianças, em especial para aquelas que apresentam transtornos de 

desenvolvimento e comprometimentos na construção dos laços sociais, são inegáveis. Porém, a 

entrada de crianças diferentes na escola produz um impacto no campo educativo que , se não for 
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trabalhado, pode inviabilizar o processo de escolarização da criança, além de trazer sofrimento e mal-

estar para os educadores. A proposta dessa comunicação é discutir os efeitos da inclusão de crianças 

com necessidades educativas especiais para os educadores e para a própria criança incluída, propondo 

uma articulação entre a escola e o espaço de tratamento que ajude a dar sustentação ao lugar desta 

criança na escola e que acolha os professores nas vicissitudes vivenciadas no processo de inclusão 

escolar. 

 
DESENVOLVIMENTO SOCIOCOGNITIVO E EDUCAÇÃO INFANTIL: 

PESQUISAS RECENTES EM TEORIA DA MENTE 
 Área temática: Desenvolvimento Humano 

  Coordenação: MARIA REGINA MALUF 

  Um campo fecundo de estudos na área da psicologia da educação e do desenvolvimento é o que trata 

da capacidade de compreensão social, que se constitui durante os primeiros anos de vida e possibilita à 

criança a atribuição de estados mentais próprios e alheios, por meio da representação e 

metarrepresentação de sentimentos, desejos, intenções e crenças. Esse campo de estudos vem sendo 

designado como Teoria da Mente. O desenvolvimento de uma teoria da mente em crianças na idade 

pré-escolar se constitui em dimensão fundamental da adaptação social e escolar, devendo ser, por isso 

mesmo, objeto importante da educação infantil. Os estudos que serão apresentados tratarão dos 

avanços de pesquisas recentes a respeito da constituição de uma teoria da mente em crianças de 2 a 6 

anos de idade. 

 LINGUAGEM E ATRIBUIÇÃO DE ESTADOS MENTAIS: UM ESTUDO DE INTERVENÇÃO 

 SARA DEL PRETE PANCIERA – UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL 

Pesquisas sobre a influência de diferentes aspectos da linguagem (sintático, semântico e pragmático) 

no desenvolvimento de uma teoria da mente vêm sendo feitas especialmente na última década. Há 

evidências de melhor efeito da linguagem sobre as habilidades de atribuição de crença quando as 

atividades de linguagem não privilegiam nenhum dos seus aspectos particulares. O objetivo desta 

pesquisa foi verificar se uma intervenção, que convida a criança a uma participação ativa em situações 

conversacionais que incorporam a discussão sobre estados mentais de personagens de história, é 

preditora da habilidade de atribuir crença falsa ao outro. Participaram do estudo 28 crianças de 3;10 a 

5;3 anos, provenientes de famílias de nível socioeconômico alto, que frequentam pré-escolas da rede 

privada, com projeto pedagógico estruturado. As crianças foram divididas em grupos experimental e 

controle. Para a avaliação da teoria da mente no pré-teste e no pós-teste foi utilizada a escala de 

tarefas em teoria da mente. Os resultados mostraram que o treino em conversação, tal como realizado, 

favoreceu o desenvolvimento da teoria da mente, vista como atribuição de crença falsa do outro, dando 

suporte aos modelos teóricos que mostram a importância do papel linguagem no desenvolvimento da 

teoria da mente. 

 USO DE TERMOS COGNITIVOS NA FALA E DESEMPENHO EM TAREFAS DE CRENÇA 

   ANEGREICE VALÉRIO – CENTRO UNIVERSITÁRIO LUSÍADA  

Estudos sobre a aquisição da teoria da mente apresentaram avanços nas últimas décadas, mas há 

ainda lacunas, principalmente as que se referem aos mecanismos subjacentes a esse desenvolvimento. 

Pesquisas investigaram relações entre linguagem e teoria da mente, que ocorrem em contextos de 
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brincadeiras de faz-de-conta. O presente estudo teve por objetivo verificar relações entre o uso de 

termos cognitivos na fala e o desempenho em tarefas de crença. Participaram 58 crianças, 29 meninos 

e 29 meninas, entre 2;11 e 4;7 anos, de uma escola de educação infantil que atende crianças de NSE 

médio e alto. Os participantes foram vistos em duas coletas, com intervalo de 6 meses, videogravadas. 

Em cada coleta, as crianças responderam a uma tarefa de crença falsa e brincaram de faz-de-conta, 

encenando histórias conhecidas. As verbalizações foram transcritas e submetidas ao software SPAD-T 

e as respostas às tarefas receberam tratamento estatístico. Os resultados mostraram que o 

desempenho nas tarefas e as manifestações verbais se complementaram e se apoiaram mutuamente 

nas explicações sobre o desenvolvimento da compreensão dos estados mentais de crença. O estudo 

fornece subsídios para a preparação de atividades favorecedoras do desenvolvimento de uma teoria da 

mente em crianças que frequentam escolas de educação infantil. 

 INTERVENÇÕES EM TEORIA DA MENTE: UM ESTUDO COMPARATIVO 

   SIMONE FERREIRA DA SILVA DOMINGUES – UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL 

A teoria da mente refere-se a um sistema cognitivo que desempenha um importante papel na 

adaptação social e escolar das crianças, nos primeiros anos de vida. Até recentemente o foco da teoria 

da mente vinha sendo unicamente a aplicação de tarefas, procurando identificar com que idade a 

criança desenvolve essa habilidade. Nos últimos anos vêm se multiplicando as pesquisas que utilizam 

procedimentos de intervenção experimental e de seguimento longitudinal. No Brasil encontramos ainda 

poucos estudos utilizando procedimentos de intervenção. Por tratar-se de um campo ainda novo em 

nossos meios, este estudo objetivou buscar evidências pela comparação com resultados anteriormente 

obtidos pela primeira autora. Fizeram parte da presente pesquisa 23 crianças matriculadas em uma 

escola pública da cidade de São Paulo, sendo 12 meninas e 11 meninos. As idades variavam entre 3;4 

e 5;0 anos. A pesquisa foi desenvolvida em três fases: pré-teste, intervenção e pós-teste, todos 

aplicados individualmente, como no estudo original. Os resultados confirmaram os achados da pesquisa 

anterior, mostrando que as crianças participantes avançaram na constituição de uma teoria da mente, o 

que sugere que esse modelo se mostra proveitoso para desenvolver habilidades de atribuição de 

estados mentais e de falsa crença aos outros. 

 

EDUCAÇÃO, SUBJETIVIDADE E PRÁTICAS SÓCIO-CULTURAIS 
 Área temática: Desenvolvimento Humano 

  Coordenação: MERCEDES VILLA CUPOLILLO 

  O homem contemporâneo vive em um mundo complexo e globalizado. Dentre as implicações e 

consequências deste mundo, uma nos salta aos olhos: o racional não é suficiente para se compreender 

o fenômeno humano. Pensar o indivíduo no cotidiano das relações humanas requer ir além do racional, 

buscando-se outras perspectivas que dêem conta da realidade em que vivemos. Compreendemos o 

desenvolvimento humano, a partir de uma perspectiva histórico-cultural, como um processo 

caracterizado por mudanças geradas através de uma relação complexa entre o indivíduo e seu mundo 

sócio-cultural. Entendendo a subjetividade como expressão da constituição de cada indivíduo inserido 

em determinado contexto sócio-historico, temos assumido a concepção desenvolvida por González 

Rey, que a conceitua como “a organização dos processos de sentido e significação que aparecem e se 

organizam de diferentes formas e em diferentes níveis no sujeito e na personalidade, assim como nos 

diferentes espaços sociais em que o sujeito atua”. A mesa tem como objetivo promover uma discussão 

sobre estudos e pesquisas, realizados em diferentes espaços sócio-culturais, com ênfase na relação 

subjetividade-educação. Os trabalhos foram desenvolvidos no Brasil, na Espanha e na Rússia, por 
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profissionais formados em psicologia, graduados e pós-graduados, a partir de uma abordagem 

histórico-cultural da subjetividade. Com base na proposta da epistemologia qualitativa de González Rey 

e outros referenciais afins, busca-se gerar um diálogo entre os participantes para compreender e 

propor, quando pertinente, ações inovadoras no processo educacional. 

 INCLUSÃO E SUBJETIVIDADE NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

  CANDICE MARQUES DE LIMA – CONSELHO DE PSICOLOGIA  

A presente pesquisa pretende discutir o processo de inclusão de bebês na educação infantil. Nesse 

contexto a subjetividade se constitui a partir da produção de sentido subjetivo por meio dessas relações, 

da história e da cultura na qual o sujeito está inserido. Utilizamos os referenciais teóricos e 

metodológicos da Epistemologia Qualitativa para a observação e construção dos indicadores da 

pesquisa. Foram feitas observações participantes com utilização de filmagens das interações entre as 

educadoras do berçário e os bebês. Depois foram realizadas vídeo-entrevistas com as educadoras 

sobre as cenas gravadas, com o objetivo de compreender o sentido subjetivo que essas produziam a 

respeito dos bebês. A pesquisa nos ajudou a compreender como a mediação educadora-bebê pode 

gerar desenvolvimento e constituir a subjetividade dos bebês, levando-os à inclusão na educação 

infantil. Percebemos a importância do desenvolvimento pessoal e profissional das educadoras que 

atuam nesse contexto e a necessidade da presença do psicólogo escolar para auxiliar na promoção de 

desenvolvimento humano a partir de mediações nas interações entre as educadoras, entre as 

educadoras e os bebês e com todos participantes da educação infantil. 

 EDUCAÇÃO SEXUAL PARA PESSOAS COM RETRASO MENTAL: UMA PROPOSTA INOVADORA 

  SARA MARQUES BRINGEL – UNIVERSIDAD DE SALAMANCA  

A sexualidade das pessoas com retraso mental continua sendo um tema pouco tratado pela literatura 

científica. Mitos, preconceitos e falsas idéias sobre as possibilidades reais das pessoas com retraso 

mental, especialmente, vindas do seu entorno direto, como a família, levam essas pessoas muitas 

vezes a serem encaradas de um modo infantil e a não desenvolver todo o seu potencial, entre eles, o 

sexual. Longe de ser algo positivo, essa infantilização das pessoas com retraso mental provoca uma 

falta de conhecimento que os faz mais propensos a sofrerem abusos sexuais. A importância dos 

programas de educação sexual para esse coletivo vem justamente para tentar melhorar essas duas 

condições: prevenir os abusos sexuais, assim como, desenvolver uma série de habilidades que 

possibilitem ter uma vida sexual satisfatória. Entretanto, uma vida sexual para ser considerada como 

satisfatória deve contemplar os diversos elementos que compõem as relações humanas, que vão desde 

atos como beijos, carícias até chegar às relações sexuais, somado a isso temos outros elementos de 

igual importância, como a fantasia, o amor, o desejo, a paixão, a necessidade de ser querido e de 

estabelecer uma relação significativa com o outro. Um programa foi desenvolvido com 18 pessoas 

portadoras de diferentes etiologias, em formação em um centro de emprego especial em Salamanca 

(Espanha). O programa se dividiu em sessões temáticas que trabalharam diversos temas, como: as 

relações humanas, a homossexualidade, anatomia, métodos anticoncepcionais e ciclo menstrual 

feminino, auto-estima, situações de risco de maltrato/abuso sexual e conhecimento de serviços 

gratuitos oferecidos pela comunidade. O objetivo do programa é oferecer conhecimentos básicos desde 

a sexologia, ampliando os conhecimentos das pessoas do centro, bem como, ajudar a acabar com 

preconceitos da família e potencializar a existência de programas como esse que é contemplado pelos 

direitos humanos, mas que continuam, infelizmente, sendo ignorados. 

 EDUCAÇÃO E ADOLESCÊNCIA NA RÚSSIA PÓS-COMUNISTA 

   LEANDRO PEREIRA NONATO – UNIVERSIDADE ESTATAL TÉCNICA DE NOVOSIBIRSK 

Este trabalho visa articular e analisar categorias levantadas numa pesquisa-participante, tendo como 

objeto de estudo a participação do adolescente russo nas universidades estatais de Novosibirsk, 

localizadas na região da Sibéria, parte da Federação Russa. Sob um enfoque histórico-cultural, buscou-

se compreender os sentidos subjetivos que os adolescentes constroem na relação com a universidade, 

enquanto espaço educacional que proporciona formação de novos valores e por conseguinte o 

desenvolvimento de novas configurações subjetivas e personológicas, tornando assim um espaço 

mediador da transição da adolescência para a vivência de novos aspectos da vida adulta, de novas 

concepções de si mesmo, do outro e do mundo. As dimensões históricas e culturais no processo de 

pesquisa são dimensões de relevante importância, haja vista a presença por ora dicotomizada de 
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valores, isto é, os diferentes valores geracionais, destarte a presença de valores formados num 

contexto comunista visto ainda em adultos e idosos, e a presença de uma nova geração etária e com 

novos valores que começa a despontar numa Rússia pós-comunista. Diante dessa diferenciação que 

por sua vez insere-se no âmbito dos processos políticos, culturais e sociais, resultado da queda do 

comunismo e do aborto do suntuoso projeto de formação do homem soviético, buscamos entender o 

papel da universidade na formação de novos valores, e da nova geração pós-comunista. Nesse trajeto 

de compreensão das contradições que marcam o cenário russo da atualidade, também buscamos 

compreender o papel político da educação na formação dos cidadãos russos, uma vez que a educação 

em tempos passados tivera papel preponderante na formação de um novo estado a partir da formação 

do homem soviético. 

 
 
 
 
A QUESTÃO DA APRENDIZAGEM HUMANA: DIFERENTES 

PERSPECTIVAS DE ANÁLISE 
 Área temática: Pesquisa em Psicologia Escolar/Educacional 

   Coordenação: MÁRCIA SIQUEIRA DE ANDRADE 

  Financiador: FIEO 

O objetivo desta mesa é refletir sobre a aprendizagem humana a partir de diferentes perspectivas. 

Serão apresentados resultados de três pesquisas cujo foco foi a questão da aprendizagem. A primeira 

pesquisa investiga a importância da qualidade das interações entre pais e filhos para o desempenho 

acadêmico dos filhos. Participaram do presente estudo dois adolescentes do sexo masculino com 

idades de 11 e 13 anos, alunos do Ensino Fundamental de escolas da Rede Pública, atendidos na 

Clínica de Psicopedagogia de IES do estado de São Paulo. Os dados foram coletados utilizado-se os 

seguintes instrumentos: Desenho da Família Cinética, Desenho do Par Educativo, Desenho da Família. 

Os resultados indicam que a ausência paterna interferiu na representação mental da aprendizagem. A 

segunda pesquisa levanta importância dos professores alfabetizadores e a aquisição da leitura e da 

escrita. Os dados foram coletados através de questionário semi-estruturado aplicado a 20 professoras 

que obtêm sucesso na atuação. Os resultados apontam a emoção como aspecto importante para o 

sucesso dos professores. Finalmente, a terceira pesquisa apresenta o diagnóstico dos problemas de 

aprendizagem de grupo de seis adolescentes atendidos em clínica-escola. Os dados foram coletados 

pela pesquisadora responsável utilizando-se das seguintes provas: Desenho da família, Desenho da 

Família Cinética e Par Educativo. Os resultados indicam que a questão da receptividade afetiva é um 

dado importante para o bom desenvolvimento do processo de aprendizagem.  

 ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE AUSÊNCIA PATERNA E APRENDIZAGEM DO FILHO 

 MÁRCIA SIQUEIRA DE ANDRADE – CENTRO UNIVERSITÁRIO FIEO  

Investiga a importância da qualidade das interações entre pais e filhos para o desempenho acadêmico 

dos filhos. Sabe-se que uma interação inadequada entre pai e filho é considerada um fator de risco para 

o desenvolvimento infantil (Fagan & Iglesias, 1999; Feldman & Klein, 2003). Estudos que enfatizam as 

implicações para o desenvolvimento infantil decorrentes da ausência paterna, normalmente priorizam 

duas variáveis: a ausência decorrente do divórcio e a ausência decorrente das poucas interações entre 

pai e filho, mesmo morando na mesma casa (Lamb, 1997; Black, Dubowitz & Starr, 1999; Marshall, 
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English & Stewart, 2001). Muitos estudos mostram que o envolvimento do pai afeta a dedicação dos 

seus filhos aos estudos, com impactos no seu desempenho acadêmico. Participaram do presente 

estudo dois adolescentes do sexo masculino com idades de 11 e 13 anos, alunos do Ensino 

Fundamental de escolas da Rede Pública, atendidos na Clínica de Psicopedagogia de IES da região 

oeste do estado de São Paulo. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Instituição promotora Para a coleta de dados foram utilizados os seguintes instrumentos: Desenho da 

Família Cinética, Desenho do Par Educativo, Desenho da Família. Os resultados indicam que a 

ausência paterna interferiu na representação mental da aprendizagem podendo ter contribuído para o 

rebaixamento do desempenho escolar em ambos os adolescentes participantes da pesquisa. 

 PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO: MEDIAÇÃO E EMOÇÃO 

   CLEOMAR AZEVEDO – CENTRO UNIVERSITÁRIO FIEO  

Esta pesquisa levanta a importância dos professores alfabetizadores e aponta a questão que envolve a 

mediação das emoções no processo de aquisição da leitura e da escrita. Enfatiza a dinâmica das 

relações entre as características objetivas da realidade da atuação do professor e as interações sociais 

que estabelece com seus alunos diante das situações vivenciadas em seu dia a dia. Pretende, também, 

demonstrar como a emoção está presente no processo de alfabetização e qual a sua dinâmica. 

Participaram da pesquisa 20 professoras alfabetizadoras que obtêm sucesso em sua atuação. A coleta 

de dados foi realizada através de questionário semi-estruturado. Com as análises dos dados foi 

possível demonstrar que através de sua história familiar, de seu estilo de dar aulas e de sua 

representação acerca de se um “bom professor alfabetizador”, a mediação das emoções se faz 

presente em sua atuação. Foi possível também demonstrar que a fala das professoras revela seu 

interesse, sua participação e seu envolvimento com sua função, dentro do contexto no qual atuam, 

assim como o que representa para elas conseguir alfabetizar seus alunos. Esta “postura” foi um dado 

significativo e diferenciador na atuação das professoras alfabetizadoras.  

 DIAGNÓSTICO DOS PROBLEMAS DE APRENDIZAGEM EM ADOLESCENTES 

   WILMA NASCIMENTO DOS SANTOS GANSO CARVALHO – CENTRO UNIVERSITÁRIO FIEO 

Esta pesquisa buscou compreender os aspectos subjetivos implicados nos problemas de aprendizagem 

de adolescentes atendidos em clínica-escola. Para alcançar o objetivo selecionou-se de uma amostra 

seis adolescentes de ambos os sexos, estudantes da Rede Pública de Ensino do município de Osasco 

que buscaram o atendimento psicopedagógico por apresentarem um baixo rendimento escolar. Este 

estudo caracterizou-se por ser de risco mínimo aos participantes e foi aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa da Instituição promotora tendo seguido os preceitos éticos que regem a realização de 

pesquisas com seres humanos (Ministério da Saúde, Conselho Federal de Psicologia). Foi obtido o 

Termo de Concordância da Instituição, bem como o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, que 

foi assinado pelos responsáveis dos participantes da pesquisa. Além disso, foi assegurada aos 

participantes a voluntariedade de sua participação e obteve-se um assentimento verbal dos 

adolescentes. Os dados foram coletados pela pesquisadora responsável, utilizando-se das seguintes 

provas: Desenho da Família, proposto por Fury, Carlson e Sroufe (1997), Desenho da Família Cinética ( 

Andrade, 1997) e Desenho do Par Educativo de Muñiz (1987). Os resultados vão ao encontro do que 

traz a literatura: a questão da receptividade afetiva é um dado importante para o bom desenvolvimento 

do processo de aprendizagem. 
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O PSICÓLOGO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESPECIAL FRENTE À 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
 Área temática: Necessidades Educacionais Especiais/Inclusão 

   Coordenação: IRACEMA NENO CECILIO TADA 

  Esta mesa-redonda tem como objetivo discutir a formação e a atuação do psicólogo escolar na 

Educação Especial frente ao paradigma da Educação Inclusiva. Embora desde 1994 com a Declaração 

de Salamanca tenha-se discutido a inclusão de pessoas com deficiência no ensino regular, observamos 

uma prática excludente do psicólogo escolar na Educação Especial, que diagnostica por meio de testes 

psicométricos a capacidade intelectual dos casos a ele encaminhados, moldada no viés clínico de sua 

formação profissional. Tal prática parece ter contribuído para que o aluno com deficiência permaneça 

em instituições especializadas, longe do convívio de seus pares sem deficiência. Assim sendo, 

pretendemos discutir a temática sob os ângulos: a) a inclusão escolar como um novo desafio para o 

psicólogo escolar discutindo sua formação frente aos paradigmas da Educação Especial, refletindo 

sobre o processo de construção de práticas inovadoras; b) a apresentação dos dados de uma pesquisa 

realizada com os psicólogos de três instituições de Ensino Especial, com o objetivo de compreender 

suas práticas e a interface com educação inclusiva; c) problematizar os saberes e as práticas que estão 

envolvidos na chamada educação inclusiva, enfatizando os paradoxos da relação inclusão/exclusão e 

discutindo questões presentes no interior das instituições escolares. 

 A ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO ESCOLAR FRENTE OS PARADIGMAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 IRACEMA NENO CECILIO TADA – UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA  

Para que possamos compreender a prática do psicólogo escolar na educação especial precisamos 

analisar os três paradigmas da educação especial: a)institucionalização; b)serviços e; c)suportes. No 

paradigma da institucionalização, a deficiência era considerada como doença incurável e que as 

pessoas com deficiência necessitavam ser excluídas do convívio dos normais, sendo internadas em 

instituições especiais. Nesse sentido, podemos pensar o quanto que este paradigma contribuiu para a 

prática psicométrica do psicólogo escolar, que rotula e encaminha as pessoas com o diagnóstico de 

deficiência para as escolas especiais. A partir da década de 60, temos o surgimento do paradigma de 

serviços fundamentado no princípio de normalização das pessoas com deficiência, a fim de que 

pudessem ser capacitadas para viverem na sociedade. Podemos dizer que mais uma vez os testes 

psicométricos fizeram parte da prática psicológica, pouco contribuindo para a inclusão do aluno com 

deficiência que era encaminhado para classes ou instituições especiais. Com o advento do paradigma 

de suportes, que visa à criação de espaços sociais inclusivos que atenda as necessidades de cada 

indivíduo, seja com ou sem deficiência, um novo desafio está posto para o psicólogo escolar: contribuir 

para que o aluno com deficiência esteja de fato incluso na instituição escolar, buscando assim o 

respeito à diversidade humana. Dessa forma, sua prática não pode ser mais moldada no viés clínico, 

individual, necessitando conhecer a instituição escolar como um todo, buscando ações coletivas para 

que o aluno com deficiência possa de fato se apropriar do saber escolar, sem sofrer discriminações. 

 PRÁTICAS PSICOLÓGICAS NA EDUCAÇÃO ESPECIAL E A INTERFACE COM A EDUCAÇÃO 

INCLUSIVA 

   LUANNA OLIVEIRA FREITAS – SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO  
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O advento das políticas educacionais voltadas para a construção de sistemas educacionais inclusivos 

tem causado diversos movimentos em prol da inserção de alunos com deficiência em escolas comuns. 

Diante disso as escolas especiais são desafiadas a colaborar neste processo e os psicólogos que nelas 

atuam tornam-se peças significativas na inserção ou na exclusão de alunos com deficiência na escola 

regular, tendo em vista que, muitas vezes realizam avaliações diagnósticas, por meio de testes 

psicométricos, e emitem laudos que identificam, ou podem rotular os alunos com deficiência 

colaborando para a manutenção deste aluno na escola especial. No entanto, nota-se que não há 

informações sobre as práticas psicológicas utilizadas para inserir um aluno da escola especial no ensino 

regular ou mesmo para mantê-lo nesta. Nesse sentido, pretende-se com essa pesquisa apresentar 

informações significativas sobre as práticas dos psicólogos escolares inseridos em três escolas 

especiais de Porto Velho/RO tendo como contraponto a educação inclusiva. Desta forma, poderemos 

delinear possíveis dificuldades encontradas pelos psicólogos escolares, refletindo com estes sobre sua 

própria atuação, bem como, delinear o enfoque metodológico utilizado no atendimento aos alunos da 

escola especial e ainda possibilitar a reflexão sobre sua atuação em interface com a proposta de 

educação inclusiva. Como procedimento para coleta de dados foi realizada entrevista semi-estruturada 

com os psicólogos de cada instituição, a análise documental e o diário de campo. 

 EDUCAÇÃO INCLUSIVA: TENSÕES DESSE DISPOSITIVO 

   ADRIANA MARCONDES MACHADO – UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

O termo Educação Inclusiva é redundante. Embora nos princípios do que seja educação pública, a 

prática inclusiva seja princípio – é educação para todos, para cada um, para qualquer um – temos agora 

um novo termo respaldado por lei que nos possibilita repensar a Educação. Por isso, nosso desafio é 

aproveitar a entrada e permanência de crianças e jovens portadores de necessidades educacionais 

especiais como dispositivo e estratégia para problematizarmos a escola e os atendimentos que a saúde 

realiza com os encaminhados pela educação. A educação inclusiva tem convocado vários profissionais 

especialistas a estarem mais próximos das escolas quando as mesmas encaminham seus alunos. É 

nossa função escutar algumas práticas e saberes institucionais que nos convocam a intervir de maneira 

a alargar, a fazer caber, aquilo que reincidentemente tem sido excluído de nossas escolas: a diferença. 

Discutiremos o que temos aprendido neste encontro no qual os psicólogos trabalham em instituições 

educativas, no que concerne às práticas relacionadas àqueles considerados fora da normalidade 

segundo padrões diagnósticos ou segundo a expectativa que se tem em relação ao desenvolvimento ou 

às atitudes dos mesmos. Com isso, problematizaremos os saberes e as práticas que estão envolvidos 

na chamada educação inclusiva, enfatizando os paradoxos da relação inclusão/exclusão e discutindo 

questões presentes no interior das instituições escolares. 

 
CONTRIBUIÇÕES DA TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS À 

EDUCAÇÃO 
 Área temática: Formação do Educador 

   Coordenação: TERESA CRISTINA SIQUEIRA CERQUEIRA 

  A teoria das representações sociais possibilita várias contribuições na percepção do processo educativo 

porque permite compreender a dinâmica de como e por que as percepções se constroem e se mantêm. 

Nesse sentido para a Educação não basta apenas constatar questões individuais, mas entender como 

os pensamentos individuais e coletivos se refletem na prática escolar. As representações sociais se 
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constituem de percepções da realidade e interferem nela porque suas imagens se refletem nos valores 

e comportamentos demonstrados pelos atores sociais. A reflexão acerca das contribuições das 

representações sociais dos docentes sobre ser professor, das mães sobre a importância da afetividade 

na educação dos filhos e da cooperação entre alunos no processo ensino aprendizagem, norteia a 

proposta da mesa redonda, visando contribuir para a construção de uma concepção de educação que 

tem compromisso com a criação de possibilidades para que os sujeitos participem da consolidação de 

modos mais saudáveis de viver e educar. Uma educação que concebe o sujeito como pleno de 

possibilidades, inacabado, complexo e singular, precisa favorecer oportunidades de desvelamento, de 

apreensão da realidade, de expressão da subjetividade, de consolidação de novos modelos de saber e 

fazer mediações, ações cooperadas, solidárias e transformadoras. 

 REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E COOPERATIVISMO NA EDUCAÇÃO 

 TERESA CRISTINA SIQUEIRA CERQUEIRA – UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA  

A cooperação e a competição são vistas por autores como Edwards (1991)  como “faces de uma 

mesma moeda”. Isto é, são comportamentos que se complementam, manifestando-se em determinados 

contextos de acordo com as necessidades individuais, as quais ora favorecem a cooperação, ora a 

competição, visando obter maior capacidade de adaptação do indivíduo a diferentes contextos. A 

escola, contexto importante, também tem criado movimentos que buscam uma educação que fomente 

nos alunos a criação de condutas mais solidárias, colaborativas e cooperativas e, onde os educandos 

possam utilizar as experiências um dos outros para o crescimento conjunto e para a aprendizagem 

significativa, capaz de refletir fora das paredes escolares. Diante desse movimento em prol da 

cooperação, essa passa a ser encarada como uma atitude socialmente desejável. Cria-se em torno 

desse conceito representações caracterizadas por atributos positivos. Assim, a pensar na força das 

representações sociais dentro dos ambientes e a considerar a trajetória acadêmica vivenciadas passa-

se a questionar se o imaginário sobre a cooperação interfere na dinâmica dos espaços de educação. 

Essa inquietação gera o presente trabalho, em que se experiencia uma prática de educação não formal 

cooperativa, ao mesmo tempo em que se investiga as influências das representações sociais sobre 

esse espaço. Partindo de um estudo exploratório sob a dinâmica de um ambiente de educação não 

formal, tem por objetivo apontar como as representações sociais sobre cooperação influenciam na 

dinâmica de um espaço de aprendizagem cooperativo. Conclui-se que atitudes cooperativas foram 

capazes de gerar aproximação na relação representação-ação. A efetivação de uma educação 

cooperativa trouxe resultados positivos no que tange a aprendizagem, a afetividade e a aceitação do 

diferente. 

 REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DOS EDUCADORES DAS SÉRIES INICIAS SOBRE SER PROFESSOR 

   LUCIANA CÂMARA BAREICHA – UNIVERSIDADE ANHANGUERA – BRASÍLIA  

As exigências da sociedade que, por vezes, são contraditórias levam os docentes a adotarem um 

discurso que nem sempre condiz com a sua prática pedagógica, o que ocorre, entre outros aspectos, 

pelo fato dos professores aceitarem e assimilarem com certa facilidade conhecimentos produzidos por 

grupos de especialistas, como pesquisadores ou cientistas. Nesse sentido, investigar e analisar as 

representações do professor sobre a sua prática pedagógica é de fundamental importância para 

compreender as relações entre o discurso do docente e a sua atuação, assim como os principais 

aspectos que interferem no seu cotidiano profissional. A Teoria das Representações Sociais, norteadora 

do presente trabalho, contribuiu de forma significativa para o aprofundamento da análise que se 

realizou, de modo a buscar envolver de maneira mais ampla a complexidade do processo educativo. 

Assim, analisar essas representações confrontando-as com a realidade experimentada na sala de aula 

constitui uma contribuição para compreender a vida profissional dos professores tanto no aspecto 

individual quanto coletivo. Reconhecer tais representações é poder implicar os professores em uma 

reflexão sobre a sua prática, de modo que esses possam avaliar a sua atuação como profissional. 

Exige-se muitas competências que por vezes têm finalidades contraditórias, o que leva os educadores a 

conceber uma educação e desenvolver uma prática marcada também por contradições e conflitos. 

Sendo assim, o presente trabalho teve como principal objetivo investigar, à luz da Teoria das 

Representações Sociais, as concepções que os educadores das séries iniciais têm de sua profissão, a 

fim de contribuir para a reflexão sobre a relação entre o discurso e a prática docente. 
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 REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE MÃES DE CLASSE POPULAR SOBRE A AFETIVIDADE NA 

EDUCAÇÃO DOS FILHOS 

   ANA DA COSTA POLONIA – UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 

Este estudo objetiva buscar uma maior compreensão das Representações Sociais sobre a importância 

e contribuição da Afetividade na Educação dentro de comunidades populares, a partir da visão de um 

grupo de mães assistidas por um projeto social realizado em Planaltina-DF, com baixo nível de 

escolaridade e pouco acesso a educação formal. A necessidade de mudanças na educação já se faz 

urgente. Temos o direito de escola para todos, mas muitas vezes não paramos para refletir, analisar o 

que realmente isto significa. A escola parece que ainda carrega o ranço da segregação quando coloca a 

formação do indivíduo destinada ao preparo de intelectuais (o cognitivo preponderando) e, deixa fora de 

sua responsabilidade outras áreas importantes para o desenvolvimento integral do aluno, como: a 

formação moral, cívica, física, artística e principalmente a afetiva. Com o tempo que ainda hoje é 

destinado a permanência na escola, torna-se extremamente difícil uma educação pública de qualidade 

que seja igual para todos e, se não ocorrer as mudanças básicas necessárias de uma maneira 

impactante, continuaremos a acompanhar a triste realidade de uma educação utópica, dos “projetos”, e, 

ainda, se a família, a igreja, as comunidades organizadas não se integrarem ao processo educativo, a 

escola jamais conseguirá atender a educação integral que é proposta e ideal.  O presente estudo de 

caso, com mães de classe popular, realizou entrevistas com perguntas abertas, identificou as 

concepções que elas têm, assim como as expectativas da educação para seus filhos e para si. Os 

resultados mostram que, contrário ao que suspeitávamos, há  um entendimento geral da importância da 

afetividade no processo de construção do saber porém, não com uma visão crítica, aprofundada e 

participativa. 

 
AFETIVIDADE NA ABORDAGEM TEÓRICA PIAGETIANA 
 Área temática: Desenvolvimento Humano 

   Coordenação: BETÂNIA ALVES VEIGA DELL AGLI 

  Esta apresentação tem como principal objetivo apresentar diferentes formas de investigação da 

afetividade na teoria psicogenética de Jean Piaget. A afetividade nesta perspectiva teórica é 

considerada como a energética da ação e está presente em toda e qualquer conduta humana. Betânia 

Dell‟ Agli analisa a afetividade no contexto de sala de aula em atividades escolares e em situações 

lúdicas utilizando jogos de regras. Para tanto, elaborou categorias de análise, tais como: envolvimento, 

concentração, flexibilidade, tolerância à frustração, cooperação e tranquilidade, observadas nas 

condutas das crianças com e sem queixa de dificuldade de aprendizagem, permitindo traçar um perfil. 

Luciana Caetano apresenta o estudo do sentimento moral de justiça de pais de crianças pequenas, no 

tocante aos seus julgamentos e intervenções junto à educação de seus filhos. Utilizando-se de dilemas 

morais analisa os aspectos afetivos da cooperação e da reciprocidade ao questionar os participantes o 

que é justo ou injusto. O objetivo de Ana Flávia Castanho é discutir a interação dos elementos afetivos e 

cognitivos na formação do leitor. De forma mais específica analisa a relação entre a leitura enquanto 

valor central na hierarquia do sujeito e sendo assim pode caracterizar-se como aspecto positivo de suas 

representações de si, favorecendo estratégias mais elaboradas de leitura. A mesa pretende analisar a 

afetividade sob diferentes conteúdos demonstrando de forma empírica esta dimensão humana. 

 AFETIVIDADE EM ESCOLARES COM E SEM QUEIXA DE DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM 

 BETÂNIA ALVES VEIGA DELL AGLI –  UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS  

O objetivo do presente estudo foi avaliar aspectos afetivos da conduta de escolares, com e sem queixa 

de dificuldade de aprendizagem (DA). Mediante uma entrevista com a professora, foram indicados 12 

participantes que cursavam o 4º ano do ensino fundamental, sendo 6 com queixa de DA e 6 sem queixa 
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de DA, divididos em dois grupos: 1 e 2.  A idade variou entre 9 anos e 1 mês e 10 anos e 10 meses. Os 

dados foram coletados por meio de 6 observações em sala de aula com a turma toda (N=30) em 

atividades escolares de Língua Portuguesa e Matemática propostas pela professora e atividades lúdicas 

com diferentes jogos de regras. Para avaliar os aspectos afetivos da conduta foram elaboradas, a partir 

dos dados obtidos, categorias com pontuação positiva: envolvimento, concentração, flexibilidade, 

tolerância à frustração, cooperação, tranquilidade, cuja pontuação permitiu organizar três perfis de 

conduta: Perfil A – presença de condutas afetivas positivas; Perfil B – presença parcial e Perfil C – 

ausência de condutas afetivas positivas. Os resultados revelaram que nas tarefas escolares 

predominou, no grupo 1, o Perfil C e, no grupo 2, o Perfil A. Nas atividades lúdicas não se observou 

diferença nos grupos 1 e 2; houve predominância do Perfil A. Os dados obtidos indicam que as 

atividades lúdicas, por serem desencadeadoras de aspectos afetivos positivos em alunos com queixa 

de DA, constituem um favorável recurso a ser utilizado em sala de aula por promover o interesse, a 

motivação e consequentemente o esforço e empenho, aspectos esses importantes no processo de 

aprendizagem. 

 O SENTIMENTO MORAL DE JUSTIÇA NA RELAÇÃO ENTRE PAIS E MÃES DE CRIANÇAS 

PEQUENAS 

   LUCIANA MARIA CAETANO – UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO  

Esta apresentação enfocará um estudo sobre o sentimento de justiça de pais de crianças pequenas, no 

tocante aos seus julgamentos e intervenções junto à educação de seus filhos. Conforme a Teoria do 

Juízo Moral de Jean Piaget, que sustenta teoricamente essa pesquisa, o sentimento de justiça é a 

condição imanente e a lei de equilíbrio das relações, e, dessa forma, a noção de justiça, chamada pelo 

autor de a mais racional das noções morais, consegue apresentar ao investigador que questiona o que 

é justo ou injusto ao participante, os aspectos afetivos da cooperação e da reciprocidade. Os dados 

foram colhidos a partir de entrevistas individuais com 60 genitores, que responderam a dilemas morais, 

sendo a variável gênero investigada como segundo objetivo da pesquisa. A análise da noção de justiça 

nas relações entre os participantes e os seus filhos revelou que o conceito de justiça não é explícito na 

relação com as crianças, tampouco no juízo moral dos adultos. Nem sempre os seus objetivos ao 

educar estão claros. Os participantes expressam em suas respostas a insegurança em relação à 

escolha das atitudes mais acertadas junto às crianças, especialmente em relação as temáticas da 

sanção e autoridade tão pertinentes ao estudo da justiça como sentimento moral. A diversidade de 

categorias encontradas nas respostas e a maneira homogênea com que se subdividem as frequências 

percentuais nestas categorias são indicadores desta realidade e apontam para a dificuldade da 

educação moral nos dias atuais. 

 A INFLUÊNCIA DA AFETIVIDADE NA FORMAÇÃO DO LEITOR 

   ANA FLAVIA ALONÇO CASTANHO – UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

Esta apresentação pretende discutir de que maneira elementos afetivos e cognitivos interagem na 

formação do leitor; mais especificamente, qual a relação entre a leitura ser um valor central dentro da 

hierarquia de valores do sujeito – e por isso configurar-se como elemento positivo de suas 

representações de si – e o desenvolvimento, por parte desse sujeito, de estratégias mais elaboradas de 

leitura. Crianças de 2ª, 3ª e 4ª séries do Ensino Fundamental participaram voluntariamente da pesquisa 

que envolvia uma entrevista clínica, a fim de colher valorizações e representações acerca da leitura, e 
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atividades para avaliar o desenvolvimento de habilidades de leitura. As respostas obtidas foram 

agrupadas, em termos das regularidades e ênfases dadas pelas crianças, e a partir desses 

agrupamentos foram construídas categorias de análise, que se dividiram em três grandes grupos: 

categorias para a tabulação das habilidades de leitura, categorias para a tabulação da recontagem oral 

e categorias para a tabulação das representações dos sujeitos sobre a leitura e de suas representações 

de si ligadas à leitura. Para cada conjunto de categorias foram atribuídos pesos a partir de uma análise 

evolutiva. O que permitiu que os dados da pesquisa recebessem tanto uma análise qualitativa, quanto 

um tratamento estatístico (testes de Kruskal-Wallis e Mann-Whitney). Os resultados indicam a 

existência de relações entre afetividade e cognição na formação do leitor e serão apresentados ao 

longo da mesa redonda. 

 

CONSCIÊNCIA MORFOLÓGICA DO PORTUGUÊS DO BRASIL: 
RELAÇÕES COM O DESENVOLVIMENTO METALINGUÍSTICO E 
A ALFABETIZAÇÃO 

 Área temática: Desenvolvimento Humano 

   Coordenação: FRAULEIN VIDIGAL DE PAULA 

  Um número crescente de estudos no Brasil têm se dedicado a investigar como se desenvolve o 

conhecimento morfológico e como este se relaciona a outras variáveis linguísticas e a aquisição da 

escrita, ao longo do processo de alfabetização. A morfologia trata da construção do sentido de uma 

palavra. Morfemas são as unidades mínimas em uma língua que possuem significado e que podem ser 

combinadas, conforme algumas regras para a formação de palavras. A importância deste intento 

recente se justifica pelo fato de o português escrito ser concomitantemente: um código grafo-fonológico, 

pois nossa escrita representa os sons da fala, mas também um código grafo-morfológico, pois essa 

representa também os morfemas, as unidades de significado da língua. Neste sentido, são 

apresentados e debatidos três estudos, os quais investigaram: (1) o conhecimento explícito sobre 

morfologia, derivacional e flexional em estudantes do primeiro, terceiro, quinto e sétimo ano do ensino 

fundamental – EF, além de suas relações com as dimensões fonológica, lexical e sintática do 

português; (2) se os morfemas são mais facilmente reconhecidos quando eles formam uma sílaba e, 

por isto, são unidades destacáveis da palavra ou há um processamento morfêmico da palavra que não 

é mediado pela fonologia. Para isto foi realizada uma pesquisa com crianças do segundo e terceiro 

anos do EF, e por último, (3) as relações e a natureza das contribuições da nomeação seriada rápida e 

da consciência morfológica para desenvolvimento do conhecimento ortográfico. Estes iluminam alguns 

aspectos envolvidos nas relações entre desenvolvimento metalinguístico e o processo de alfabetização. 

 CONHECIMENTO MORFOLÓGICO DERIVACIONAL E FLEXIONAL DA 1ª À 7ª SÉRIE: UM ESTUDO 

TRANSVERSAL 

 FRAULEIN VIDIGAL DE PAULA – UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO  

O conhecimento morfológico pode ser avaliado em função da manipulação dos diferentes tipos de 

morfemas, conforme seu papel na palavra. Os morfemas derivacionais permitem mudar o significado ou 

a classe de uma palavra já existente. Os flexionais ajudam a colocar uma palavra em contexto sintático, 

conforme o gênero e número – em substantivos e adjetivos; conforme tempo, modo, número e pessoa – 

em verbos. Neste estudo, investigamos o conhecimento explícito sobre morfologia derivacional e 
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flexional de estudantes do ensino fundamental, além de identificar relações entre esse conhecimento e 

outras dimensões da linguagem (fonológica, lexical e sintática). Participaram 260 alunos, sendo 132 

meninos e 128 meninas, da 1ª série, 3ª série, 5ª série e da 7ª série, de uma escola privada, na cidade 

de São Paulo, Brasil. Foram utilizadas cinco tarefas na coleta de dados, para avaliar: conhecimento 

explícito sobre morfologia derivacional, morfologia flexional, fonologia, sintaxe e vocabulário. 

Comparando o resultado, série a série, nas tarefas sobre conhecimento derivacional e flexional, o 

desempenho em ambas foi semelhante em todas as séries, sendo que o da 3ª superior ao da 1ª, da 5ª 

superior ao da 3ª e da 7ª superior ao da 5ª série. A partir da 3ª série verificamos um número crescente 

de correlações significativas entre o conhecimento morfológico e outras dimensões lingüísticas – 

fonológica, sintática e lexical. Concluímos que, à medida que se amplia o conhecimento morfológico, 

este também se torna mais correlacionado com o conhecimento adquirido pelo aprendiz sobre o 

português de um modo mais amplo. 

 A COMPLEXIDADE FONOLÓGICA E A ORTOGRAFIA DE PALAVRAS MORFOLOGICAMENTE 

COMPLEXAS 

   LUCIENE CORRÊA MIRANDA – UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA  

Consciência morfológica pode auxiliar a escrita de diversas maneiras. Nos casos em que a ortografia 

das palavras pode ser decidida se a palavra de origem for conhecida (ex., “laranja” e “laranjeira”), mas 

também no caso de palavras que podem ser escritas por regras de correspondência letra e som. Este 

estudo investiga se há um efeito facilitador do processamento morfológico na escrita de palavras 

derivadas, levando em conta sua regularidade. A hipótese levantada é a de que as crianças teriam mais 

facilidade na escrita das palavras morfologicamente complexas do que morfologicamente simples, 

mesmo quando estas palavras eram pareadas com outras pela complexidade fonológica (ex.,”enxuga” e 

“enrola”). Metade das palavras eram morfologicamente complexas a outra metade era de controle que 

eram pareadas pelo som dos morfemas. A lista de palavras simples foi criada para controlar de forma 

mais próxima possível o número de letras, frequência de ocorrência e som. As 52 crianças que 

participaram desse estudo estavam matriculadas no segundo e terceiro anos de uma escola de 

aplicação de uma universidade federal em Minas Gerais. Os resultados do estudo mostraram evidência 

para a hipótese de que o processamento morfológico ajuda na escrita. Porém, esse suporte só foi 

obtido para os prefixos e não para os sufixos. Os prefixos no português não requerem mudanças na 

estrutura da raiz das palavras. Já os sufixos derivacionais requerem (“banho – banheiro”). Esses 

resultados sugerem que a estrutura fonológica das palavras atua como mediadoras do processamento 

morfológico. Implicações para teorias sobre o processamento da língua escrita serão discutidas. 

 CONSCIÊNCIA MORFOLÓGICA, NOMEAÇÃO SERIADA RÁPIDA E CONHECIMENTO 

ORTOGRÁFICO: QUAL A RELAÇÃO ENTRE ESSAS VARIÁVEIS? 

   CLÁUDIA NASCIMENTO GUARALDO JUSTI – UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

Estudos demonstram que a consciência morfológica (CM) desempenha um papel importante no 

desenvolvimento do conhecimento ortográfico (CO) e que os processos subjacentes à nomeação 

seriada rápida (NSR) também. Uma hipótese plausível é que enquanto os processos subjacentes à 

NSR estariam relacionados ao estabelecimento de padrões ortográficos de uma forma geral, a 

contribuição da CM para a escrita ocorreria porque a ortografia de muitas palavras depende de sua 

origem. No entanto, apesar de ambas as variáveis (NSR e CM) parecerem diretamente relacionadas ao 
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CO, nenhuma articulação direta entre essas variáveis parece ter sido efetuada. Afinal, será a relação 

entre a NSR e a CM de independência ou de interdependência? Em qual nível se dá a contribuição 

dessas variáveis para o CO, em um nível geral ou em um nível específico? Com o objetivo de lançar luz 

sobre essas questões, dados de 94 crianças que cursavam a 3ª série de escolas particulares do Recife 

foram analisados. De uma forma geral, os resultados da análise dos dados sugerem que CM e NSR 

não se correlacionam e que a contribuição da NSR para a escrita é mais geral do que a contribuição da 

CM. Uma possível articulação dos resultados é que a contribuição da NSR para a escrita constituir-se-ia 

na formação de padrões ortográficos gerais, enquanto a CM trabalharia a partir desses padrões brutos 

sofisticando-os. Assim, enquanto os processos subjacentes à NSR seriam importantes para o 

aprendizado da ortografia da palavra „açúcar‟, a CM possibilitaria a escrita de palavras derivadas, como 

„açucareiro‟, „açucarado‟, etc. 

 
PROTAGONISMO INFANTO-JUVENIL: FORTALECENDO A DIMENSÃO 

POLÍTICO-SOCIAL DA EDUCAÇÃO 
 Área temática: Educação e Direitos Humanos 

   Coordenação: MARIA IZABEL CALIL STAMATO 

  Presente nas diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB), da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) e do Sistema Único de Saúde (SUS), o 

protagonismo infanto-juvenil traz uma perspectiva de empoderamento da criança e do jovem, enquanto 

agentes ativos da construção de uma categoria social de infância e juventude, consciente de seu papel 

de agente de transformação da sociedade. O conceito de protagonismo abrange diferentes ações que 

têm por atores as próprias crianças e jovens, caracterizando-se como uma estratégia político-

pedagógica que potencializa o processo de ensino-aprendizagem como instrumento de fortalecimento 

da capacidade de participação social. Esta Mesa tem por objetivo apresentar diferentes reflexões sobre 

o protagonismo infanto-juvenil, enfocando estudos que apresentam a escola como espaço de 

construção de significados e realizações em meio à participação; o desafio da práxis do protagonismo 

com adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas; e uma proposta político-pedagógica 

de potencialização do processo de ensino-aprendizagem como instrumento de fortalecimento do 

protagonismo juvenil enquanto práxis sócio-histórica de resgate das dimensões política, educativa, 

social e subjetiva dos fenômenos psicológicos presentes na educação. 

 PROTAGONISMO JUVENIL: UMA PROPOSTA DE METODOLOGIA POLÍTICO PEDAGÓGICA DE 

POTENCIALIZAÇÃO DA JUVENTUDE 

  MARIA IZABEL CALIL STAMATO – UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SANTOS  

A partir do breve resgate da origem histórica, política e cultural do protagonismo juvenil, pretendemos, 

nesta apresentação, mostrar como este conceito se associa à concepção de jovem enquanto sujeito de 

direitos, na medida em que resgata e valoriza o papel de participação da juventude no processo de 

definição dos rumos de sua vida e da vida coletiva. Tomando como referencial teórico a psicologia 

sócio-histórica, originada nos principais conceitos da psicologia histórico-cultural de Vygotsky, e tendo 

como base a dimensão social da educação, refletimos sobre as contribuições de algumas metodologias 

político-pedagógicas transformadoras – pedagogia dos direitos (Movimento Nacional de Meninos e 

Meninas de Rua), pedagogia da presença (Antonio Carlos Gomes da Costa), pedagogia da coletividade 
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(Makarenko) e pedagogia da autonomia (Paulo Freire) – para a potencialização do processo de ensino-

aprendizagem como instrumento de fortalecimento da participação juvenil e de desenvolvimento 

pessoal e social da juventude. Referenciados nestas reflexões, propomos princípios e estratégias para 

a construção de uma metodologia político pedagógica que consolide o protagonismo juvenil como uma 

práxis sócio-histórica, que, ancorada na interação dialética das dimensões política, educativa, social e 

subjetiva dos fenômenos psicológicos, dê conta da complexa tarefa de empoderamento do jovem 

enquanto agente ativo de transformação de sua história e da história coletiva. 

 PROTAGONISMO INFANTIL NA ESCOLA: CONSTRUINDO SIGNIFICADOS E REALIZAÇÕES EM 

MEIO À PARTICIPAÇÃO 

   SÉRGIO FERNANDES SENNA PIRES – CÂMARA DOS DEPUTADOS  

Nesta apresentação são discutidas as conceituações de protagonismo infantil e as possibilidades de 

participação das crianças no contexto escolar, diante das práticas sociais relacionadas à 

institucionalização da infância e à separação entre crianças e adultos nas práticas sociais. Diante das 

práticas culturais relacionadas à institucionalização da infância, discute-se, a partir de um referencial 

teórico sociocultural construtivista, como crenças e valores podem contribuir para a efetiva participação 

infantil nos processos decisórios e para a superação das limitações atualmente observadas na relação 

entre professores e alunos no contexto escolar. Além disso, argumenta-se que, para alçar um projeto de 

participação infantil a novas conquistas, é necessário avançar de um dos aspectos básicos do 

protagonismo infantil, que é o provimento de espaços de expressão e negociação, para fomentar o 

aumento das capacidades infantis em propor, negociar, executar e gerir as suas propostas. A 

capacidade de propor se refere à confiança sobre o que uma criança pode, efetivamente, fazer para 

colaborar na coletividade, com base na consciência dos ambientes que tem ao seu redor e na 

compreensão de sua posição em relação aos outros. A negociação tem relação com a capacidade de 

argumentar, de ganhar e perder na busca da consecução de objetivos coletivamente estabelecidos, o 

que está ligado à reflexão sobre os efeitos prejudiciais do individualismo e da imposição de relações de 

poder muito desiguais. A execução e a gestão das propostas são fundamentais para que as crianças se 

capacitem como decisores e vivenciem as dificuldades e alegrias da liberdade quando esta é regulada 

pela responsabilidade em processos de construção colaborativa com os adultos. Conclui-se, a partir do 

referencial teórico adotado, como a adoção de outros pontos de vista sobre a participação das crianças 

poderá promover maior aproximação entre estas e adultos e suas formas de compartilhar projetos, 

responsabilidades e compromissos no ambiente escolar. 

 PROTAGONISMO JUVENIL DOS ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS 

SOCIOEDUCATIVAS 

   IRANDI PEREIRA – UNIVERSIDADE BANDEIRANTE DE SÃO PAULO 

Esta apresentação trata do tema do protagonismo juvenil dos adolescentes em conflito com a lei que, a 

partir do devido processo legal, cumprem medidas socioeducativas em programas de socioeducação 

conforme determina a legislação especial Estatuto da Criança e do Adolescente. Há um rol de 

programas socioeducativos dependendo do ato infracional cometido e do envolvimento dos 

adolescentes em práticas infracionais. As medidas socioeducativas situam-se em dois grandes regimes, 

meio aberto e meio fechado. Os primeiros tratam das medidas de Prestação de Serviço à Comunidade 

e de Liberdade Assistida; os segundos, de Semiliberdade e de Internação. O texto priorizará as ações 
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voltadas ao exercício do protagonismo juvenil enfocando prioritariamente a participação dos 

adolescentes no debate e desenho da gestão da política de direitos e do plano individual de 

atendimento, tomando por base a legislação especial, os parâmetros do Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo e as práticas profissionais dos envolvidos com a atenção a esse grupo. 

 
DESAFIOS PARA A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE PSICOLOGIA NA 

LICENCIATURA 
 Área temática: Ensino Médio 

   Coordenação: LINEU NORIO KOHATSU 

  A retirada da disciplina de psicologia do currículo do ensino médio em vários Estados, inclusive em São 

Paulo, coloca em questão a continuidade dos cursos de licenciatura em psicologia. O enfrentamento no 

campo político vem sendo realizado pelas entidades representativas de classe, todavia, entendemos 

também como necessária e fundamental a discussão no âmbito da formação dos professores para 

refletir sobre a relevância da disciplina e sua contribuição para a formação dos jovens que se encontram 

no ensino médio. Nesse sentido, propomos a discussão a partir de três perspectivas: as concepções 

presentes nas propostas curriculares para o ensino médio; O professor de Psicologia no ensino médio; 

embates teórico-técnicos e políticos para o ensino de Psicologia no nível médio: repensando as 

licenciaturas. 

 NOTAS SOBRE AS CONCEPÇÕES PRESENTES NAS PROPOSTAS CURRICULARES PARA O 

ENSINO MÉDIO 

  LINEU NORIO KOHATSU – UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO  

A reforma neoliberal na educação ocorrida na década de 90 trouxe repercussões também para o ensino 

médio. A partir da análise das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio – DCNEM e os 

Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio – PCN, observou-se a presença da 

racionalidade tecnológica no discurso oficial, assim como a presença de uma concepção implícita de 

subjetividade. O referencial para a análise é a Teoria Crítica da Sociedade na perspectiva de Herbert 

Marcuse. Com essa reflexão espera-se contribuir para a formação de uma visão crítica da psicologia, 

tanto no âmbito da licenciatura como na prática docente no nível médio. 

 O PROFESSOR DE PSICOLOGIA NO ENSINO MÉDIO: ALGUMAS REFLEXÕES 

   ROSANE GUMIERO DIAS DA SILVA – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ  

O presente trabalho visa contribuir para a formação de educadores do nível médio via a então Disciplina 

Prática de Ensino de Psicologia por meio de observações realizadas em sala de aula na disciplina de 

psicologia no ensino médio. Neste contexto, levantamos a necessidade de fundamentos teóricos 

consistentes para a intervenção do professor no processo ensino-aprendizagem no que diz respeito, ao 

psicologismo, aos mitos, e ao senso comum que insistem em permear um saber o qual deveria ser 

sistematizado. Desta forma apontamos algumas das principais contribuições da Psicologia Histórico-

Cultural com o intuito de resgatar o papel da escola, para os jovens. 

 EMBATES TEÓRICO-TÉCNICOS E POLÍTICOS PARA O ENSINO DE PSICOLOGIA NO NÍVEL MÉDIO: 

REPENSANDO AS LICENCIATURAS 

   LEONARDO LOPES DA SILVA – UNIVERSIDADE BANDEIRANTE DE SÃO PAULO 
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Nos últimos anos o ensino de Psicologia no nível médio tem sofrido diversas mudanças, desde a 

reformulação de conteúdos enquanto disciplina do ensino regular para uma proposta emancipadora, até 

sua integral retirada das grades curriculares por parte de governos estaduais. Cada estado traz seu 

capítulo próprio na história da Psicologia no Ensino Médio, uma vez que a interpretação do que diz a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB/96) se faz distinta por cada Secretaria Estadual de 

Educação. No estado de São Paulo, a luta pela ampliação da Psicologia no Ensino Médio acabou se 

tornando uma luta pelo retorno da mesma, uma vez que em 2008 a disciplina foi completamente 

retirada da rede pública estadual. Entretanto, diversas redes municipais permanecem com a disciplina 

em seus currículos, bem como uma pequena parte da rede privada, além é claro, do ensino técnico 

profissionalizante de nível médio. Assim sendo, faz-se necessário discutir e refletir quais são as formas 

de enfrentar essa nova realidade e, neste bojo, repensar o papel dos cursos de licenciatura em 

Psicologia. 

 
CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL PARA 

ATIVIDADE DOCENTE 
 Área temática: Formação do Educador 

   Coordenação: MARISA DA SILVA DIAS    

Tomando como referencial teórico a Psicologia Histórico-Cultural, esta mesa propõe como objeto de 

discussão a atividade docente. A primeira autora, partindo do conceito de Zona de Desenvolvimento 

proximal (ZDP), desenvolvido por Vigotski, define a formação docente como um processo de 

aprendizagem que promove o desenvolvimento e, desta forma, assume tal conceito como o campo de 

possibilidades para o processo de aprendizagem e desenvolvimento docente. A segunda autora propõe 

compreender-se a formação do professor como atividade de ensino, coincidindo os motivos dos 

professores para participar de uma proposta de formação com o que é objetivado neste processo e 

apresenta uma proposta metodológica que tem por objetivo criar condições para que os sujeitos 

revejam o motivo inicial da atividade, transformando-o e, assim, construindo novos sentidos que 

permitam a produção de um novo fazer docente. Na terceira fala, ao abordar a apropriação do objeto de 

aprendizagem, de forma mediada pelo sistema de ensino, a autora considera necessária a reprodução, 

no pensamento, dos traços essenciais da atividade humana acumulada nesse objeto, o que permite a 

superação do pensamento empírico e o desenvolvimento do pensamento teórico formador de conceito, 

propiciador da aprendizagem. 

 MEDIAÇÃO E APRENDIZAGEM DOCENTE 

  ELAINE SAMPAIO ARAUJO – UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO  

A abordagem do tema “mediação e aprendizagem docente”, dar-se-á a partir das contribuições da 

teoria histórico-cultural, desenvolvida inicialmente por Vigotski, Leontiev e Davidov. O conceito de 

mediação ocupa, nessa teoria, lugar central ao compreender-se que as funções psicológicas superiores 

são processos mediados culturalmente. Em termos gerais, entende-se que a significação, ao guardar 

em si a experiência social da humanidade, se configura como campo de possibilidade no qual a 

experiência social da humanidade se torna a experiência de um sujeito. Tal consideração conduz à 

definição da formação docente como um processo de aprendizagem que promove o desenvolvimento, 

isto implica, por sua vez, trazer a tese vygotskyana, de que o “bom aprendizado adianta-se ao 
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desenvolvimento”, para o centro do debate sobre novos contextos de formação. Razão pela qual a idéia 

de Zona de Desenvolvimento proximal (ZDP), desenvolvida por Vigotski, será assumida como o campo 

de possibilidades para o processo de aprendizagem e desenvolvimento docente, quer ele se dê nos 

âmbitos de formação inicial e/ou de formação contínua.  

 O SENTIDO E O MOTIVO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM ATIVIDADE DE ENSINO 

   VANESSA DIAS MORETTI – UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO  

A estrutura da atividade enquanto processo psicológico, conforme entendido por Leontiev, implica a 

coincidência entre o objeto de ação do sujeito e o motivo de sua atividade. Ao objetivar materialmente a 

necessidade que deu origem à atividade, é o motivo que a estimula, que lhe confere direção. As ações 

desencadeadas e os instrumentos escolhidos visam objetivar o seu motivo, dar-lhe materialidade. A 

partir dessa compreensão, a formação do professor pode constituir-se para ele como atividade, 

particularmente como atividade de ensino, possibilitando mudanças efetivas na prática docente, na 

medida em que os seus motivos para participar de uma proposta de formação coincidam com os 

objetos da atividade na qual ele se encontra. Nesse contexto, pretende-se abordar propostas de 

formação docente que tenham por objetivo criar condições para que, por meio de ações planejadas em 

espaços colaborativos, os sujeitos possam rever o motivo inicial da atividade, transformando-o e, assim, 

construindo novos sentidos que permitam a produção de um novo fazer docente.  

 O PENSAMENTO TEÓRICO NA APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA 

   MARISA DA SILVA DIAS – PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

Na base de todo o conhecimento humano, o homem leva em consideração não somente as 

propriedades externas dos objetos como também as conexões internas as quais permitem ao ser 

humano a transformação dos objetos, produzindo seus instrumentos. Na atividade produtiva do objeto, 

material ou ideal, está presente a necessidade, o motivo, o objetivo, as ações e o produto. Com o 

objetivo de elaborar maneiras para apropriação do objeto, mediada pelo sistema de ensino, considera-

se necessária a reprodução, no pensamento, dos traços essenciais da atividade humana acumulada 

nesse objeto. Tal reprodução permite o desenvolvimento do pensamento teórico formador de conceito, 

propiciador da aprendizagem. Esse estudo permitiu a elaboração de propostas didáticas na matemática 

com vistas à superação do pensamento empírico e desenvolvimento do pensamento teórico.  

 
EVASÃO E FRACASSO ESCOLAR: IMPLICAÇÕES COMTEMPORÂNEAS 

PARA A PRÁTICA DO PSICÓLOGO NA EDUCAÇÃO 
 Área temática: Fracasso Escolar/Evasão 

   Coordenação: LEILA MARIA DO AMARAL CAMPOS ALMEIDA 

  Financiador: Universidade Metodista de Piracicaba 

A discussão da evasão e fracasso escolar tem sido tema de relevância para a escola, famílias e para 

todas as áreas de conhecimento que estudam este fenômeno e identificam o seu impacto no 

desenvolvimento do indivíduo, suas relações afetivas, sociais e de trabalho. Isto se deve ao fato da 

escola, como a segunda mais importante instância socializadora na vida dos indivíduos, guardar um 

significado que ultrapassa aqueles apenas relacionados com a sua função explicitada de transmissora 

de ensinamentos, assumindo um lugar definidor das relações de sucesso ou fracasso na vida das 

pessoas. Esta mesa propõe a discussão da evasão e fracasso escolar a partir de dados sobre o 
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significado da evasão escolar para alunos, pais e professores; do estudo das contingências presentes 

no momento da realização da tarefa de casa na Educação infantil e das implicações que o fenômeno do 

fracasso escolar traz para a prática da Psicologia na Educação. 

 A EVASÃO ESCOLAR E SEUS SIGNIFICADOS PARA ALUNOS, PROFESSORES E FAMÍLIA 

  LEILA JORGE – UNIVERSIDADE METODISTA DE PIRACICABA  

A escola, como segunda mais importante instância socializadora na vida dos indivíduos, guarda um 

significado que ultrapassa aqueles apenas relacionados com a sua função explicitada de transmissora 

de ensinamentos, assumindo um lugar definidor das relações de sucesso ou fracasso na vida das 

pessoas. As fortes evidências de grande número de aspectos determinando os resultados das 

experiências escolares, não têm sido suficientes para retirar o foco da atenção do aluno como o grande 

responsável pelos seus problemas na escola, sua auto expulsão do sistema educativo. A explicação 

para isto reside não na má vontade dos que julgam o aluno e sim no significado que socialmente se 

atribui às dificuldades escolares. O homem responde ao meio em função de significados que são 

produto da interação social. Visto assim, aquilo que a escola – professores, alunos, dirigentes, família – 

significa como problema de aprendizagem ou de comportamento, é resultado de experiências anteriores 

desenvolvidas nas interações construídas ao longo da história de cada um. Partindo da premissa 

teórica de que os significados redefinem as percepções sobre um fenômeno – e que reconhecer o 

significado permite ao sujeito transformá-lo – é objetivo deste trabalho: identificar e descrever a 

percepção de alunos, professores e pais sobre os determinantes da evasão; analisar com os 

participantes os significados encontrados. 

 NATUREZA DAS CONTINGÊNCIAS PRESENTES NO MOMENTO DA REALIZAÇÃO DA TAREFA DE 

CASA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

   LEILA MARIA DO AMARAL CAMPOS ALMEIDA – UNIVERSIDADE METODISTA DE PIRACICABA  

Sendo a tarefa de casa condição privilegiada de atenção à criança, foi objetivo deste estudo identificar e 

analisar as consequências liberadas pelos pais aos filhos no momento da sua execução. Participantes: 

vinte pais de alunos do primeiro ano de uma escola do interior de SP. Para levantar as informações foi 

enviado um questionário sobre o momento da tarefa de casa e analisados os registros da sua 

realização e qualidade. Variáveis examinadas: presença/ausência de adulto auxiliando; 

presença/ausência do comando para estudar; existência / inexistência de rotina de estudo; ambiente 

apropriado/inapropriado. Mesmo sendo crianças em início de alfabetização as que fizeram todas ou 

grande parte das tarefas já a têm como rotina e quase sempre têm alguém que as lembre de fazer ou 

as ajude. Já aquelas que fizeram poucas tarefas passam grande parte do tempo que estão em casa 

sem monitoramento. As primeiras mostram melhor desempenho, têm local adequado de estudo e pais 

participando da sua vida escolar. Quanto à natureza das contingências liberadas pelos pais, identificou-

se que se caracterizam ora como uma combinação de estímulos aversivos para o não cumprimento, e 

estímulos de apoio, para o cumprimento; ora punição, na forma de ameaças, ou ausência de 

consequência, sugerindo que a manutenção do comportamento Estudar se dá também por outras 

consequências, provavelmente liberadas pelas professoras. Mudar o olhar da família dos problemas 

para objetivos em que a saúde mental passe a ter relevância, supõe atuar já na educação infantil, 

quando os pais iniciam sua participação na construção da história escolar do filho. 

 REFLEXÕES SOBRE A PRODUÇÃO DO FRACASSO ESCOLAR E A PSICOLOGIA NA EDUCAÇÃO 
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   NILCE MARIA ALTENFELDER SILVA DE ARRUDA CAMPOS – UNIVERSIDADE METODISTA DE 

PIRACICABA 

O presente trabalho objetiva refletir sobre as possibilidades e os limites da prática da Psicologia na 

Educação no Brasil a partir do cenário neoliberal, em que os problemas com relação à exclusão das 

classes subalternas foram substituídos por outra forma de dominação: a indústria cultural, com a 

decorrente massificação do ensino. Nessa perspectiva, apresenta como se configurou a relação da 

Psicologia com a educação até 1980, situando a prática psicológica na Educação, a partir do conceito 

de produção do fracasso escolar. Posteriormente, através da teoria crítica, utiliza as categorias de 

formação cultural e semiformação para analisar as possibilidades e os limites da prática Psicológica na 

Educação, demarcando-a nas diferentes perspectivas conceituais: a da exclusão social e a da 

massificação do ensino. 

 
CONTRIBUIÇÕES DA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO PARA A 

PRÁTICA EDUCATIVA 
 Área temática: Pesquisa em Psicologia Escolar/Educacional 

   Coordenação: MARIA JULIA FERREIRA XAVIER RIBEIRO    

Esta mesa-redonda se propõe a apresentar e discutir contribuições da Análise do Comportamento para 

a educação. A Análise do Comportamento constituiu-se sobre como e porque indivíduos aprendem e 

tem uma tradição de pesquisa e aplicação ligada à educação. Entretanto, muitos desenvolvimentos de 

pesquisa tem ocorrido sem que cheguem à escola, de outro lado, muitas necessidades da escola 

poderiam ser consideradas nas propostas de pesquisa nesta abordagem. Há uma necessidade mútua 

de diálogo: analistas do comportamento precisam aprender a falar uma linguagem próxima dos 

educadores, sem perder o rigor e características de sua ciência, e os educadores precisam aprender a 

olhar sem preconceito para a produção daqueles, para terem a seu alcance a rica e vasta produção 

comportamental que trata do ensino e da aprendizagem escolar. É o que se propõe aqui, em três 

perspectivas. A primeira analisa contribuições para as relações em sala de aula, a segunda traz a visão 

de analistas de comportamento brasileiros sobre o tema e a terceira aborda as contribuições para a 

educação matemática. 

 A ANÁLISE DE CONTINGÊNCIAS COMO INSTRUMENTO PARA PROMOVER MELHORES 

RELAÇÕES EDUCATIVAS 

 MARIA JULIA FERREIRA XAVIER RIBEIRO – UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ  

Esta apresentação focaliza a análise de contingências como instrumento para que o professor construa 

boas relações educativas. Isso é feito pela apresentação de dois casos, um em que o foco é o 

comportamento acadêmico e, no outro, o comportamento social. A análise das contingências busca 

especificar os modos pelos quais uma determinada consequência se liga a um comportamento, 

fortalecendo-o ou enfraquecendo-o. Tal análise busca identificar os elementos envolvidos em uma dada 

situação, verificar se há ou não uma relação de dependência entre eles e, se houver, identificar qual é o 

tipo de relação, pois diferentes relações de contingência dão origem a diferentes processos e padrões 

de comportamento. Ela se aplica tanto às relações entre um comportamento-problema e o ambiente, 

quanto à promoção de alternativas positivas. Contingências sociais típicas do ambiente escolar são 

discutidas. 
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 DEPOIMENTOS DE ANALISTAS DE COMPORTAMENTO SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES DA ANÁLISE 

DO COMPORTAMENTO À PRÁTICA EDUCATIVA NO BRASIL 

   ELVIRA APARECIDA SIMÕES DE ARAUJO – UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ  

Esta pesquisa busca rediscutir as contribuições da Análise do Comportamento para a Educação no 

Brasil. Para tanto procedeu-se entrevistas com nove sujeitos, Psicólogos, Analistas do Comportamento, 

também Professores, considerados informantes qualificados, selecionados pelo banco de currículos 

Lattes, que atendessem aos critérios de formação e produção acadêmica, ligados ao ensino de 

Psicologia e/ou Educação. Foi solicitado que expressassem considerações acerca das contribuições e 

obstáculos da relação entre Análise do Comportamento e Educação e também acerca de sua própria 

atividade de ensino. Os resultados, organizados em categorias, corroboram estudos da literatura ao 

apontar tanto para a contribuição já demonstrada pela abordagem, quanto pelos obstáculos das 

incompreensões. As contribuições consideradas mais relevantes são as relativas ao Sistema 

Personalizado de Instrução de Keller e a análise de contingências em sala de aula. Também está 

presente uma análise dos limites dos próprios analistas do comportamento em prover maior 

comunicação com a Educação e demonstrar com sua prática educativa a viabilidade do exercício da 

Análise do Comportamento no campo educacional. São apresentadas considerações críticas acerca da 

forma com que a abordagem é apresentada e também acerca da importância do ensino de teorias de 

ensino – aprendizagem para o professor, tarefa na qual o domínio dos princípios e a aplicação da 

Análise do Comportamento demonstra ser de grande relevância. 

 CONTRIBUIÇÕES DA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO À PRÁTICA EDUCATIVA NO ENSINO E 

APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA 

   JOÃO DOS SANTOS CARMO – UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS 

A aprendizagem da matemática tem se caracterizado pela aversão gerada nos alunos em função dos 

diversos fracassos na tentativa de aprender seu conteúdo. Afora as dificuldades clássicas de 

aprendizagem da matemática, como discalculia e acalculia, ligadas possivelmente a distúrbios 

orgânicos e perceptivos, a literatura internacional tem destacado um campo novo de investigação: a 

ansiedade matemática. Esta deve ser entendida como padrões desadaptativos diante de situações que 

envolvem a matemática, a ponto do indivíduo apresentar comportamentos que são enquadrados dentro 

dos transtornos de ansiedade, como taquicardia, sudorese, sensação de desmaio, náuseas, sensação 

de descontrole ou paralisia. Estes indivíduos tendem a fugir ou se esquivar de situações que envolvem 

a matemática e têm buscado cada vez mais a ajuda profissional de psicólogos e outros profissionais da 

área da saúde. Possivelmente indivíduos que apresentam ansiedade matemática são indivíduos não 

resilientes, isto é, não possuem habilidade suficiente para lidar e superar situações adversas em suas 

vidas. São apresentadas duas linhas de contribuição da Análise do Comportamento. A primeira trata do 

oferecimento de elementos para diminuir ou evitar o controle aversivo e, ao mesmo tempo, promover o 

controle positivo dos comportamentos. A segunda apresenta contribuições à prática didática, por meio 

de tecnologia de ensino da matemática empiricamente baseada. Enfim, tornar prazeroso o processo de 

ensino e aprendizagem, tanto para o aluno quanto para o professor representa a assunção de uma 

prática pedagógica que se contrapõe ao controle aversivo no ensino das matemáticas. 
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MOTIVAÇÃO PARA APRENDIZAGEM: ATUALIZAÇÃO TEÓRICA E 
APLICAÇÕES EDUCACIONAIS 

 Área temática: Pesquisa em Psicologia Escolar/Educacional 

   Coordenação: EVELY BORUCHOVITCH 

  Financiador: CNPQ e CAPES 

Considerando a urgência inegável que existe, no contexto educacional brasileiro, não só de se remediar 

os diferentes problemas motivacionais, mas também de se buscar formas de se promover a motivação 

para aprendizagem adequada e de qualidade, durante a escolarização, o presente Simpósio toma por 

base um livro sobre motivação para aprender, recentemente organizado e tem como propósito oferecer 

aos seus participantes uma oportunidade de reflexão e discussão acerca de teorias e temáticas 

relativas à motivação acadêmica tendo em vista destacar suas possibilidades de aplicação 

psicoeducacional. Mais precisamente, procurar-se-á responder as seguintes questões: “Como 

efetivamente motivar alunos em sala de aula?” “Como motivar e promover a autonomia dos alunos?” 

“Quais instrumentos de medida dessa variável têm sido criados para fins de pesquisa, diagnóstico e 

intervenção?” “Como a motivação está sendo considerada em relação a tarefas escolares específicas e 

essenciais como o processo criativo?” Espera-se que os temas a serem tratados possam ser úteis para 

psicólogos escolares e para aqueles que pesquisam e atuam em Psicologia e Educação.  

 AVALIANDO A MOTIVAÇÃO PARA APRENDER: UMA ANÁLISE CRÍTICA DA LITERATURA 

NACIONAL 

 EVELY BORUCHOVITCH – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS  

Tem sido crescente a preocupação com a construção de instrumentos de medidas nacionais voltadas 

para a avaliação da motivação acadêmica, no Brasil, o que reflete o destaque que esse construto vem 

recebendo em nosso meio. Como parte de um trabalho desenvolvido em parceria, o objetivo dessa 

apresentação é relatar a produção científica nacional sobre medidas em motivação, divulgada em 

periódicos científicos, tendo em vista oferecer aos participantes um conhecimento atualizado dos 

instrumentos existentes para que possam melhor selecioná-los para fins de pesquisa e atuação 

psicopedagógica. Mais precisamente serão apresentados os mais recentes resultados de criação de 

instrumentos brasileiros de medida da motivação de alunos para os diversos segmentos da 

escolarização. A esse conjunto serão acrescentadas as descrições de três escalas destinadas a avaliar 

cognições de professores, ligadas à motivação dos alunos. Reconhece-se, no entanto, que a revisão e 

análise da literatura aqui realizadas não esgotam, de modo algum, a produção brasileira atual, já que 

existem trabalhos em andamento, ao lado de outros desenvolvidos por pesquisadores da área quer em 

teses e dissertações,ou publicados em anais de eventos, não contemplados em nosso exame. Espera-

se com esse trabalho inicial de sistematização do conhecimento sobre o tema não só contribuir para a 

discussão e produção de conhecimentos em avaliação psicoeducacional, tendo como referencial teórico 

às abordagens sociocognitivas da motivação, mas também tornar mais acessíveis os instrumentos 

existentes de forma a facilitar seu emprego em pesquisas e em avaliação no contexto educacional.  

 CRIATIVIDADE E MOTIVAÇÃO: EXPLORANDO SUAS RELAÇÕES 

   EUNICE MARIA LIMA SORIANO DE ALENCAR – UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA  

Estudos na área de criatividade têm apontado a motivação como um elemento essencial para a 

produção criativa e ainda características do ambiente educacional que são relevantes para alimentar ou 
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minar tanto a criatividade como a motivação de estudantes. Nota-se que, em distintos modelos teóricos, 

como nos propostos por Amabile e Sternberg, a criatividade é concebida como um fenômeno sistêmico 

que resulta da interação entre características individuais e fatores do ambiente, incluindo, entre eles, a 

motivação, tanto a de caráter intrínseco quanto a de caráter extrínseco, que impulsionam o processo 

criativo, contribuindo para fortalecer a criatividade. Serão apresentados na comunicação modelos 

teóricos construídos para explicar a criatividade, nos quais a motivação é um dos elementos centrais, e 

dados de pesquisas recentes com professores e estudantes que tratam de estratégias de ensino que 

favorecem a criatividade, características de professores facilitadores da criatividade, fatores mais 

frequentemente percebidos tanto por professores quanto por estudantes que inibem a expressão da 

criatividade e elementos comuns de um ambiente educacional promotor da criatividade e da motivação. 

Serão ainda apontadas as implicações da pesquisa sobre criatividade para uma prática pedagógica que 

mobilize a motivação do aluno e alavanque a expressão criativa.  

 MOTIVAÇÃO AUTÔNOMA DE ALUNOS: UTOPIA OU NECESSIDADE? 

   SUELI ÉDI RUFINI GUIMARÃES – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA 

  Na aprendizagem escolar, ao lado de alunos motivados apenas por força de controladores externos, há 

casos de alunos motivados com autonomia. Paralelamente a essa distinção, considera-se que um aluno 

é motivado ou extrinsecamente ou intrinsecamente. Em ambos os casos, há motivação para aprender, 

porém em função de razões bem diferentes e com consequências também diferentes em termos de 

empenho e de resultados finais. Entretanto, essa polarização demonstrou-se inadequada para se 

entender a motivação dos alunos. A Teoria da Autodeterminação considera nuanças de razões para 

aprender, num continuum que contempla graus de motivação extrínseca, ou seja, de regulação do 

comportamento. Ser controlado ou ser autônomo são categorias que têm gradação. Enquanto que a 

motivação controlada corresponde às formas mais pobres de regulação, que são a externa e a 

introjetada, a motivação autônoma equivale às formas mais autodeterminadas de regulação, que 

incluem a identificada, a integrada e a motivação intrínseca. Um grande número de pesquisas tem 

atestado a superioridade da motivação autônoma quando comparada com as formas de motivação 

controlada. E, por outro lado, professores tendem a usar mais de estratégias motivacionais 

controladoras, por diversas razões. Mas o desenvolvimento de motivação autônoma não é uma utopia. 

Requer que o professor adote um estilo motivacional, que consiste de ações habituais como cultivar, 

envolver, ampliar e explorar os recursos internos dos alunos, que incluem suas necessidades 

psicológicas básicas de autodeterminação, competência e vínculo, seus interesses, valores, 

preferências, senso de desafio e liberdade de escolhas, entre outras. 

 
AVALIAÇÃO DE HABILIDADES LINGÜÍSTICAS: DIAGNÓSTICO E 

PREVENÇÃO DE DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM 
 Área temática: Avaliação e Medidas no Contexto Escolar 

  Coordenação: ACÁCIA APARECIDA ANGELI DOS SANTOS 

Esta mesa propõe-se a abordar a importância da avaliação de habilidades lingüísticas em alunos do 

ensino fundamental. Muitos estudiosos da área educacional vêem a avaliação como forma de 

estigmatizar o aluno, entendendo que os vários tipos de avaliação sempre encontram na própria criança 

as causas de seus possíveis fracassos. No entanto, outro lado deve ser ainda considerado, ou seja, o 
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olhar para diferenças de habilidades e de desempenho também pode fornecer informações 

indispensáveis para que sejam proporcionadas oportunidades de desenvolvimento. É sob esse prisma 

que a avaliação de habilidades de linguagem será aqui abordada, visto que procuraremos demonstrar 

que resultados de suas medidas podem ser empregados para a busca da superação de eventuais 

dificuldades. Os estudos aqui apresentados podem ser vistos como exemplos de como reverter um 

diagnóstico, nem sempre alentador, em ações que diminuem desigualdades e apontam para 

possibilidades de ir além dos limites. Isso possivelmente tem reflexos positivos para a auto-estima e 

pode também ser um estímulo para se obter maior empenho e esforço dos alunos. 

 O TESTE DE CLOZE COMO INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO DA 

LEITURA 

ACÁCIA APARECIDA ANGELI DOS SANTOS – UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO  

É consenso na literatura o reconhecimento da importância da compreensão em leitura e suas relações 

com outras habilidades envolvidas no processo de ensino-aprendizagem. Assim, entende-se como 

necessário ampliar o conhecimento sobre formas de diagnóstico adequadas que permitam a 

identificação precoce de dificuldades na leitura, assim como formas de intervenção que favoreçam o 

desenvolvimento da compreensão em leitura. Aqui serão relatados dois estudos desenvolvidos com 

alunos do ensino fundamental. O primeiro teve como objetivo analisar as propriedades psicométricas 

(evidência de validade de critério e precisão) de dois textos do teste de Cloze como instrumento de 

avaliação da compreensão em leitura em crianças das primeiras séries do ensino fundamental. No 

segundo estudo foi verificada a eficácia de um programa de intervenção em crianças de 4ªs séries, 

divididas em grupos de controle e experimental. Neste último foram utilizados textos estruturados 

segundo as diferentes modalidades da técnica de Cloze Gradual em seções semanais, com 

dificuldades introduzidas gradativamente. Os instrumentos validados no Estudo 1 foram utilizados como 

pré-teste e, também, após o término das sessões de treino foram aplicados como pós-teste. Os dados 

obtidos indicaram que os programas de intervenção foram bem-sucedidos, visto que os alunos do grupo 

experimental alcançaram resultados estatisticamente diferentes dos do grupo de controle. A aplicação 

desses achados de forma mais ampla no ensino fundamental mostra-se viável, visto que os materiais 

utilizados são de fácil elaboração e baixo custo, podendo ser empregados nas escolas públicas com 

pequeno investimento na preparação de professores para que utilizem o procedimento em suas práticas 

educacionais cotidianas. 

 INSTRUMENTOS PARA AVALIAÇÃO DA LEITURA E ESCRITA DE CRIANÇAS 

  NEIDE DE BRITO CUNHA – UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO  

Tem sido verificado que, no ensino fundamental, há problemas quanto ao processo de ensino-

aprendizagem da linguagem, o que se reflete de forma negativa na competência em leitura e escrita dos 

estudantes. As dificuldades de aprendizagem, quando detectadas tardiamente, podem desencadear 

outros problemas, sendo importante identificá-las precocemente, permitindo sua superação. Nesse 

sentido, vários instrumentos têm sido desenvolvidos para diagnosticar as dificuldades de aprendizagem 

referentes à linguagem. Dentre eles, pode-se citar o teste de Cloze, que avalia a compreensão em 

leitura. Outros instrumentos, tais como a escala Avaliação de Dificuldades na Aprendizagem da Escrita 

(ADAPE) e a Escala de Reconhecimento de Palavras, possibilitam a identificação do nível de 

alfabetização desses alunos e eventuais dificuldades de aprendizagem que possam apresentar. Foi 
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verificada a inexistência de estudos de validade convergente entre esses instrumentos, que avaliam 

partes de um mesmo construto, pois envolvem habilidades lingüísticas. Ao lado disso, deve considerar-

se que para que a interpretação dos resultados encontrados seja válida é necessário que se verifique 

se tais instrumentos estão medindo aquilo que se propõem a medir. Nesse sentido, esta apresentação 

traz resultados de uma pesquisa que averiguou as habilidades lingüísticas tal como mensuradas pelos 

instrumentos focalizados e investigou as variáveis sexo, tipo de instituição e série. Buscou também 

evidências de validade entre esses instrumentos, além de efetuar uma análise qualitativa dos erros 

cometidos no teste de Cloze pelas crianças com e sem dificuldades de aprendizagem na escrita, de 

acordo com os grupos extremos encontrados pela classificação no ADAPE.  

 CONSIDERAÇÕES SOBRE A AVALIAÇÃO DA CONSCIÊNCIA MORFOLÓGICA  

   MARCIA MARIA PERUZZI ELIA DA MOTA – UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 

Estudos recentes mostram que a consciência morfológica, habilidade de refletir sobre os morfemas que 

compõem as palavras, está associada ao sucesso no reconhecimento e compreensão de palavras, na 

leitura, e na escrita. Porém, a qualidade psicométrica das tarefas empregadas para avaliar a 

consciência morfológica raramente é avaliada. Esse é um problema sério, pois compromete os 

resultados dos trabalhos realizados nessa área. Em um estudo recente foi demonstrado que de seis 

tarefas avaliadas, apenas duas tinham índices de fidedignidade adequados (alfa de Cronbach > 0,70). 

Este coeficiente indica a consistência interna do teste, quanto menos variabilidade um mesmo item 

produz, menos erros ele provoca, indicando assim a precisão do teste. Embora as tarefas 

apresentassem correlações positivas e significativas entre si, sugerindo que apresentam boa validade e 

que tenham sido facilmente entendidas pelas crianças que cursavam as primeiras séries do Ensino 

Fundamental, esses resultados indicam a necessidade de se reformular os instrumentos utilizados. Um 

outro aspecto que deve ser destacado é que diferentes tarefas de consciência morfológica medem 

diferentes níveis de processamento. Muitos dos resultados conflitantes obtidos nessa área podem 

envolver diferenças tanto no nível de processamento morfológico como no nível de controle cognitivo 

exigido pelos testes. Estabelecer níveis de processamento é uma questão complexa, mais debates 

sobre esse assunto devem ser promovidos para que se possa realizar avaliações mais confiáveis nessa 

área. 

 
O ACESSO À EDUCAÇÃO ESCOLAR: A LUTA DE INDÍGENAS E 

ESTUDANTES DE ORIGEM POPULAR 
 Área temática: Educação e Direitos Humanos 

  Coordenação: IOLETE RIBEIRO DA SILVA 

São apresentados nessa mesa relatos de pesquisa sobre o acesso à educação numa perspectiva 

sociocultural. O primeiro trabalho analisa a inserção de estudantes de origem popular no ensino 

superior público, discutindo o que é ser de origem popular, identificando características 

socioeconômicas e socioculturais e impactos do programa conexões de saberes na formação 

acadêmica desses estudantes. O Segundo estudo analisa os significados atribuídos à educação por 

uma comunidade escolar e investiga como a escola trata os alunos vulneráveis à situação de 

desvantagem. No terceiro estudo discute-se o processo de mobilidade dos jovens Tukano do Alto Rio 

Negro para Manaus em busca por educação escolar. Todos esses trabalhos possibilitarão a reflexão 
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sobre a inclusão educacional de alunos em situação de desvantagem e podem contribuir para pensar 

os compromissos sociais da psicologia escolar com a melhoria da qualidade de vida de comunidades 

amazônicas. 

 INSERÇÃO DE ALUNO DE ORIGEM POPULAR NA UNIVERSIDADE PÚBLICA 

RAIANNE DE SOUZA RODRIGUES – UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS  

Essa pesquisa enfocou o tema da democratização do ensino superior e do acesso e permanência do 

estudante de origem popular no âmbito universitário. O objetivo foi perceber como os estudantes do 

Programa Conexões de Saberes encontram-se inseridos no contexto acadêmico. Foi utilizado um 

roteiro de entrevista semi-estruturada, trabalhando-se as seguintes temáticas: estudante de origem 

popular; características apresentadas por eles quanto a: idade, gênero, renda dos pais, trajetória 

escolar, local de moradia, motivação para a escolha do curso e sua inserção na vida acadêmica. Os 12 

estudantes entrevistados cursaram a educação básica em escola pública. A maioria é do sexo feminino 

com idade de 23 a 43 anos. 83% do total da amostra são solteiros, não possuem filhos, moram na casa 

dos pais e já exerceram alguma atividade remunerada. A renda familiar predominante é de um salário 

mínimo. O período de tempo que o estudante levou para ingressar na universidade foi em média de um 

ano. O fator determinante para a escolha dos cursos foi à análise das possíveis oportunidades de 

emprego. O curso de pedagogia é o mais procurado pelos participantes. Oito estudantes já pensaram 

em desistir de seus cursos devido a dificuldades socioeconômicas. A universidade é percebida como 

elitista em virtude da predominância de estudantes de classe média nos cursos mais concorridos. Os 

entrevistados têm como projeto futuro a intenção de cursar uma pós-graduação. Conclui-se a partir dos 

dados que o Programa Conexões de Saberes tem contribuído para a inserção acadêmica do estudante 

de origem popular possibilitando a permanência na instituição através da bolsa e das atividades 

pedagógicas. Nesse sentido, cumpre ressaltar que a implementação de políticas de ações afirmativas 

dirigidas a estudantes caracterizados como oriundos de espaço popular no âmbito da universidade 

pública é um caminho possível para o estabelecimento efetivo da democratização do ensino superior 

brasileiro.  

 SIGNIFICADOS DA EDUCAÇÃO E A INCLUSÃO DE ALUNOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE 

  HERBERT SANTANA GARCIA OLIVEIRA – UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS  

Analisar os significados atribuídos à educação por uma comunidade escolar e investigar como a escola 

trata os alunos vulneráveis à situação de desvantagem foram os principais focos desta pesquisa. A 

principal fonte teórica foi a abordagem Sociocultural Construtivista do desenvolvimento humano, que vê 

os sujeitos como protagonistas de suas próprias histórias, relacionando-se com o meio de modo 

dialético e mediado. A pesquisa foi realizada em uma escola pública municipal da zona leste da cidade 

de Manaus. A escola atende alunos do ensino fundamental nos horários matutino, intermediário e 

vespertino. Os procedimentos de coleta de dados foram observação-participante, entrevistas individuais 

com equipe escolar e grupo focal com alunos. Os resultados tiveram como indicativos o fato de que a 

comunidade escolar se considera responsável pela educação das crianças. Quando há dificuldades no 

processo ensino-aprendizagem-desenvolvimento, a “desestruturação familiar” é o fator que apareceu 

com bastante ênfase no discurso dos sujeitos da pesquisa como o principal responsável pelos 

problemas. E em muitos casos este é visto como a única explicação para os problemas. A escola não 

se mostrou madura do ponto de vista político e pedagógico para lidar com a questão da diversidade da 
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comunidade escolar. Outro ponto a destacar é a idéia de inclusão escolar, concebida de modo 

distorcido do proposto nos marcos legais nacional e internacional, limitando-se a extinguir a “turma 

especial” e transferir alunos para a “turma normal”, agregando o aumento do tempo de permanência na 

escola. Faz-se necessário criar espaços de reflexão na comunidade escolar para discussão da 

importância da educação escolar, construção de sentidos e significados favoráveis à promoção de 

autonomia da criança e para que a concepção de educação inclusiva seja trabalhada de forma que 

cada integrante da comunidade escolar saiba quais são seus papéis e responsabilidades a assumir.  

 A LUTA PELO DIREITO À EDUCAÇÃO DE JOVENS TUKANOS  

   IOLETE RIBEIRO DA SILVA – UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS 

O Povo Tukano vive no noroeste do Amazonas, numa região conhecida como Alto Rio Negro. Assim 

como outros povos indígenas, a história do contato dos Tukano com não índios é marcada por relações 

de conflito, sofrimentos e perdas. Documentos históricos e científicos demonstram que jovens das 

várias etnias foram retirados sistematicamente das comunidades indígenas do Alto Rio Negro, segundo 

relatos, para estudar em Manaus. Nesta mesa são apresentados resultados parciais de um estudo 

sobre esse processo de mobilidade dos jovens Tukano e sobre o direito à educação. O objetivo da 

pesquisa foi apreender circunstâncias e condições sócio-educacionais, sócio-políticas e socioculturais 

que engendraram esse fluxo e a permanência desses indivíduos na cidade e as implicações desse 

fenômeno para a cultura e identidade desse povo. Os resultados apontam que esses deslocamentos 

não são apenas escolhas individuais, fazem parte da dinâmica do contato entre as sociedades. Apesar 

das ameaças que o ambiente urbano apresenta para o indígena, é nela que muitas vezes lhe é 

possibilitado o acesso a bens culturais, entre eles, o acesso à educação escolar e a serviços de saúde. 

Discute-se nessa apresentação as implicações da invisibilidade dos indígenas que vivem nas cidades, 

as dificuldades de reconhecimento de sua identidade. Destaca-se a importância da compreensão da 

luta dos povos indígenas pelo acesso à educação para que possam ser estabelecidas novas bases nas 

relações de educadores com jovens Tukano residentes em Manaus. 

 
O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EM DIFERENTES 

CONTEXTOS EDUCATIVOS 
 Área temática: Desenvolvimento Humano 

  Coordenação: ALBA CRISTHIANE SANTANA 

Nesta mesa pretendemos discutir algumas pesquisas realizadas no Laboratório de Microgênese das 

Interações Sociais (Labmis) vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Humano e 

Saúde, do Instituto de Psicologia, da Universidade de Brasília (UnB). O referencial teórico-

epistemológico norteador do grupo articula a perspectiva sócio-histórico-cultural do desenvolvimento 

humano com a abordagem qualitativa. Serão temas de discussão as possibilidades de desenvolvimento 

que são geradas em contextos educativos diversos, como: a) um fórum de discussão em Educação a 

Distância da graduação, no Programa Universidade Aberta do Brasil em parceria com a UnB; b) um 

programa alternativo de formação de professores em nível superior na Universidade Estadual de Goiás; 

c) em projetos artísticos de cunho social e cultural da cidade de Ceilândia- DF; e d) uma casa de 

semiliberdade que atende adolescentes do sistema de medida socioeducativa do DF. Consideramos 

relevante investigar como os processos: de desenvolvimento humano, de significação acerca da 
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identidade docente/educador e de construção do conhecimento engendrados nesses variados espaços 

educativos constituem circunscritores que orientam o desenvolvimento e a identidade de adolescentes 

e adultos. Tais investigações visam ampliar a compreensão acerca dos processos formativos que 

ocorrem nestes contextos bem como contribuir com a qualificação de práticas sociais e profissionais do 

psicólogo escolar que favoreçam o desenvolvimento pessoal e profissional dos sujeitos. 

SIGNIFICAÇÕES NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES: UM ESTUDO DIALÓGICO SOBRE O 

DESENVOLVIMENTO DOCENTE 

ALBA CRISTHIANE SANTANA – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS 

No cenário brasileiro contemporâneo a discussão sobre a formação docente ganha destaque, motivada 

por demandas sociais e pelas recentes políticas públicas que preconizam a obrigatoriedade de 

licenciatura para todos os professores. Surgem no país programas que visam titular em nível superior 

professores em exercício na educação básica. Na região centro-oeste tais programas propiciaram 

titulação a aproximadamente 20 mil professores; porém há insuficiência de estudos que possam 

contribuir com a qualificação dos processos formativos em tais espaços. Estamos realizando uma 

pesquisa de doutorado que propõe evidenciar as configurações de um destes programas e 

compreender as possibilidades que geram para o desenvolvimento identitário de adultos, ao proverem 

melhorias na sua qualificação profissional. Nossa fundamentação teórico-epistemológica articula a 

abordagem histórico-cultural com uma perspectiva dialógica. A pesquisa ocorreu em um curso de 

Pedagogia de um Programa que atende professores em exercício, e participaram do estudo 04 

docentes e 70 discentes. Adotamos uma metodologia qualitativa e os dados estão sendo analisados em 

três níveis: institucional, interpessoal e pessoal. Destacaremos nesta apresentação o nível institucional, 

que abrangeu: análise documental, observações e questionário sócio-demográfico. As análises parciais 

apontam que: o Projeto do Programa apresenta concepções tradicionais de ensino mascaradas por um 

discurso inovador; as características do Projeto geram desconfiança em relação à sua qualidade 

pedagógica, e favorecem a manutenção da marca identitária de limitada qualificação profissional que 

acompanha o docente da educação básica, apesar da licenciatura. Tais investigações podem fomentar 

o debate sobre práticas de Psicologia Escolar na formação docente que favoreçam o desenvolvimento 

identitário dos sujeitos. 

 A CONSTRUÇÃO INTERSUBJETIVA DO CONHECIMENTO EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

RUTE NOGUEIRA DE MORAIS BICALHO – UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 

A Educação a Distância (EaD), utilizando a internet como meio, se coloca como uma possibilidade para 

as atuais tendências no cenário pedagógico mundial. Embora em franco crescimento em diferentes 

níveis de ensino, as práticas pedagógicas em EaD carecem de pesquisas que levem à compreensão 

dos processos de aprendizagem a distância e que contribuam para agregar qualidade aos processos 

educativos. Este trabalho apresenta resultados preliminares de uma pesquisa de mestrado em 

desenvolvimento, a qual investiga o fórum de discussão como espaço de mediação pedagógica e de 

construção intersubjetiva do conhecimento entre professores-tutores e alunos. O estudo se realiza no 

contexto de uma disciplina da Psicologia, ofertada a distancia, pelo sistema Universidade Aberta do 

Brasil em parceria com a Universidade de Brasília. Participaram: 1 professora-tutora a distância e 42 

alunos. Foram feitas observações sistemáticas nos 8 fóruns de discussões, em que se considerou como 

construção do conhecimento, aquelas mensagens que se complementavam intencionalmente no 
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desenvolvimento do conteúdo trabalhado no fórum. Tendo como referencial norteador a teoria sócio-

histórico-cultural, relacionada com aportes dialógicos, os resultados apontam que a construção do 

conhecimento nos fóruns de discussões acontece de forma incipiente devido: (a)as mensagens 

trocadas, na grande maioria, não apresentarem reflexões nem complementaridade, restringindo-se a 

concordâncias ou discordâncias sem argumentações teóricas. (b)o fórum torna-se apenas mais uma 

forma de avaliar a participação dos alunos. (c)há um favorecimento das interações estabelecidas em 

formas de díades (professora-tutor e aluno). Essas constatações impendem à efetivação do fórum como 

um espaço colaborativo do conhecimento e de desenvolvimento humano. 

 CAMINHOS POSSÍVEIS: PROJETOS SOCIAIS E CULTURAIS ARTÍSTICOS COMO CONTEXTOS DE 

DESENVOLVIMENTO 

  ANAI HAESER PEÑA – UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA  

Há um aumento no número de projetos sociais e culturais na atualidade, especialmente como formas 

de resgate cultural e (re)inserção de pessoas nos contextos de trabalho e produção, medidas de 

proteção social, de promoção de ações sócio-educativas. Subjacente à proliferação desses projetos, 

encontra-se a concepção de que educação, ação política e esclarecimento social estão 

interrelacionados na superação de desigualdades sociais, de privações e de desvantagens 

psicossociais. Dessa maneira, tais projetos teriam a função de construção da cidadania social, de 

superação da distribuição desigual de riquezas e acesso a condições mínimas para o exercício da 

cidadania. Nesse sentido, o presente trabalho parte de um estudo de mestrado, em andamento, que 

investiga os processos de subjetivação engendrados em adultos a partir da experiência de participação, 

durante a adolescência, em projeto cultural ou social com atividade de educação em arte. São 

apresentadas reflexões sobre projetos sociais e culturais artísticos como contextos de desenvolvimento, 

com base em resultados preliminares de entrevistas semi-estruturadas com coordenadores de projetos 

sociais e culturais artísticos de Ceilândia- D.F., bem como entrevistas narrativas autobiográficas, verbal 

e visual-fotográfica, com participantes de alguns dos projetos. As primeiras análises apontam os 

projetos artísticos sociais e culturais como espaços de construção visões de mundo distintas daquelas 

do núcleo familiar e comunitário mais próximo; como contexto de crescimento intelectual e emocional; 

enquanto alternativa ao envolvimento com o crime; espaço para o estabelecimento de novos 

relacionamentos e campo de abertura para especialização profissional e o mercado de trabalho. 

A ATUAÇÃO DA PSICOLOGIA ESCOLAR NO SISTEMA DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS: 

CONTEXTOS DE SUBJETIVAÇÃO E DE INSTITUCIONALIZAÇÃO DE ADOLESCENTES AUTORES 

DE ATO INFRACIONAL E DE EDUCADORES SOCIAIS  

   TATIANA YOKOY DE SOUZA – UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA  

O presente trabalho parte de um estudo de mestrado que investigou processos de subjetivação e 

institucionalização, por meio de observações etnográficas e entrevistas narrativas autobiográficas com 

os adolescentes, no contexto cultural de uma casa de semiliberdade do DF. Esse estudo tem 

continuidade no projeto de doutorado, em andamento, cuja proposta é construir uma formação pessoal 

e profissional com educadores sociais que atuam no sistema de medidas socioeducativas. 

Tradicionalmente, as intervenções realizadas pelo psicólogo nesse contexto visam prevenir a 

reincidência de infrações adolescentes, determinando causas dos comportamentos com finalidades de 

correção e prevenção. Em um posicionamento crítico da Psicologia Escolar nesse contexto, assumem-



 
ISSN-1981-2566 

                                                                                                                                                                     

44 
 

se os sentidos políticos e sócio-econômicos do conflito, entendido como dinamogênico nos processos 

de desenvolvimento. A produção social da delinqüência, o papel da intencionalidade individual e a 

cultura da cadeia como circunscritor que orienta o desenvolvimento de adolescentes e de educadores 

são objetos de discussão. A análise das narrativas foi integrada à análise da cultura e das práticas 

institucionais evidenciando que os valores engendrados na casa de semiliberdade são convertidos em 

posicionamentos identitários. As recomendações finais sugerem melhorias concretas e simbólicas nas 

instituições que atendem adolescentes envolvidos em atividades infracionais e um novo direcionamento 

para a atuação do Psicólogo Escolar, em direção a uma nova ética profissional e a um posicionamento 

crítico e cultural, colaborando-se para a consolidação de um modelo de atendimento coerente com as 

diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 
A ESCOLA, O JOVEM E OS PROJETOS PROFISSIONAIS: A 

ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL COMO INSTRUMENTO PARA 
A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE OCUPACIONAL 

 Área temática: Orientação Profissional 

  Coordenação: FABIANO FONSECA DA SILVA 

O papel da escola de ensino médio é colocado atualmente em questão na sociedade: os pais esperam 

que a escola prepare seus filhos para o vestibular; os jovens esperam por diversão, amizades, rolos e, 

em alguns momentos, aprender algo de útil para a vida, e o estado...bem, o estado não faz ideia do que 

esperar. Hoje debate-se o ENEM como uma nova referência para a educação secundária, como se 

uma única avaliação pudesse indicar os rumos que toda a escola de ensino médio deve tomar, mas 

não seria o inverso? A avaliação deveria ser o final de um processo contínuo? No meio dessa 

discussão surge a possibilidade de que a escola secundária forme as pessoas para o trabalho, nesse 

sentido a Orientação Profissional pode contribuir e ser um importante instrumento na formulação de 

propostas que auxiliem os jovens a pensar sobre o seu ingresso no mundo do trabalho. Mas a 

discussão sobre trabalho está afastada da escola atualmente, o ensino privado tem a preocupação com 

o vestibular (afinal os pais continuam a cobrar), o ensino público, com louváveis exceções, 

especialmente as escolas técnicas municipais, estaduais e federais, também está desorientado sobre 

como formar seus alunos para o trabalho. Portanto a Orientação Profissional parece ser uma boa 

resposta, não uma orientação pontual, incluída apenas no final do ensino médio, mas inserida ao longo 

da formação do aluno, que envolva os pais, professores e outros atores importantes no processo de 

formação da identidade ocupacional do jovem. 

 ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL EM CURSO PRÉ-VESTIBULAR: A CONSTRUÇÃO DE MODELO 

TEÓRICO-PRÁTICO 

ALEXANDRE DOS SANTOS – INSTITUTO SEDES SAPIENTIAE  

A inserção da orientação profissional em cursos pré-vestibular (cursinhos) tem seus primeiros 

momentos por volta do final da década de 1960 e utilizou-se das técnicas que estavam à disposição 

naquele período, desde as já consagradas até algumas, naquela época, consideradas inovadoras 

como: informação, testes de aproveitamento e orientação de estudos. O objetivo deste trabalho é 

apresentar um modelo de orientação profissional que vem sendo construído desde meados da década 

de 1990 e as transformações ocorreram neste modelo devido às mudanças no mundo do trabalho e do 
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ensino superior, as novas demandas de alunos, pais e instituição por um serviço como esse e as 

relações políticas institucionais para a manutenção do serviço (no atual modelo) por mais de uma 

década. As práticas desenvolvidas visam promover discussões sobre o mundo do trabalho e suas 

contradições, acesso à universidade e a democratização do ensino, a política educacional e colocar o 

estudante na condição de personagem reflexivo sobre a situação da qual participa. Elas são divididas 

em duas frentes: orientação profissional e orientação de estudos. Os resultados obtidos apontam para a 

maior eficiência de um serviço de orientação profissional em um curso pré-vestibular do que projetos de 

orientação sazonais. A existência de um serviço permanente de orientação permite ao estudante um 

lugar de referência para lidar com suas angústias sobre o futuro profissional e com a ansiedade 

existente em relação aos exames de ingresso na universidade. 

 A ESCOLA E A CONSTRUÇÃO DE PROJETOS PROFISSIONAIS: REPRODUÇÃO DE VALORES 

SOCIAIS OU CRIAÇÃO DE UM ESPAÇO DE AUTONOMIA? 

  MARIA DA CONCEIÇÃO COROPOS UVALDO – UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO  

No cenário atual do mundo do trabalho exige-se das pessoas adaptabilidade, multifuncionalidade, 

enfim, uma luta diária pela sobrevivência. A educação encontra-se no centro das atenções nesse 

contexto, apresentada como a solução para a formação desses “novos” profissionais, para o 

desenvolvimento econômico e inserção no mercado de trabalho. Apesar disso a Orientação Profissional 

ainda está muito longe do cotidiano da escola. É comum a escola, tanto pública quanto privada, 

propiciar muitas atividades que dizem respeito à profissão durante a trajetória do aluno, mas este acaba 

não as reconhecendo como tal ou não conseguindo relacioná-las, isto porque de fato essas iniciativas 

não constituem um processo de orientação profissional articulado, não sendo possível avaliar ou 

controlar os potenciais efeitos. A escola pode ser um espaço de promoção de autonomia e cidadania, 

desde que reconheça quais são os fatores que interferem nos projetos de seus alunos. Pretende-se, a 

partir da análise de trabalhos desenvolvidos em várias instituições educacionais, discutir o lugar central 

da escola nos projetos dos alunos. 

 INFLUÊNCIAS FAMILIARES E ESCOLARES NO PROJETO DE VIDA NO TRABALHO DO JOVEM E O 

AUXÍLIO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO PARA A CARREIRA  

   MARCELO AFONSO RIBEIRO – UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

A construção de uma trajetória no mundo do trabalho pressupõe um jogo intrincado de relações entre 

instituições sociais que sobredeterminam as possibilidades e limites que cada sujeito terá na 

elaboração, planejamento, realização e gestão de seu projeto de vida no trabalho. Dentre elas, pode-se 

citar as dinâmicas familiares, os processos educativos, os grupos socioculturais de origem e os 

processos organizativos do trabalho. O projeto de cada um será uma resultante das relações, conflitos 

e contradições entre estas instituições sociais. Nesse sentido, pretende-se realizar uma breve 

discussão das forças em movimento na construção do projeto de vida no trabalho do jovem na 

contemporaneidade, que é marcado pela multidimensionalidade de influências, por isso, sem deixar de 

lado a indicação da complexidade do processo em questão e estabelecendo nexos associativos com o 

mercado de trabalho, o foco da reflexão será a influência do projeto familiar e do projeto educativo no 

futuro projeto de vida no trabalho dos jovens, tentando dar conta de apresentar elementos que possam 

ilustrar essa questão nos mais variados grupos socioculturais. Além disso, visa indicar possíveis 
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estratégias de auxílio que a escola pode oferecer, principalmente através dos programas de educação 

para a carreira, que são uma modalidade institucional de intervenção em orientação profissional. 

 

PSICOLOGIA, EDUCAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE, CRIANÇA E ADOLESCENTE E SISTEMA 

PRISIONAL 

               Área temática: Educação e Direitos Humanos 

  Coordenação: ARLINDO DA SILVA LOURENÇO 

Além das contribuições na Educação, a Psicologia tem contribuído de forma importante aos processos 

educativos fora do espaço formal da escola. Psicólogos e psicólogas têm contribuído no processo 

educativo de crianças e adolescentes que utilizam recursos públicos de proteção aos seus direitos, com 

a formação de pessoas em situação de conflito com a lei e contribuindo para os processos de 

Educação em Saúde, com trabalhos junto aos usuários, trabalhadores e gestores do Sistema Único de 

Saúde. Assim, esta mesa tem como objetivo apresentar algumas possibilidades de atuação do 

psicólogo para além do espaço da instituição escolar e, assim, contribuir com a Educação de crianças, 

adolescentes, jovens e adultos nos mais diversos espaços públicos. 

 CONTRIBUIÇÕES DE UMA PSICOLOGIA COMPROMETIDA COM A EDUCAÇÃO DE ADULTOS 

PRESOS 

ARLINDO DA SILVA LOURENÇO – SINDICATO DOS PSICÓLOGOS NO ESTADO DE SÃO PAULO E 

PROFESSOR UNIVERSITÁRIO  

A seção V, da Lei 7.210/84, conhecida como Lei de Execução Penal, trata da assistência educacional 

aos adultos presos que cumprem pena no território nacional; o artigo 18 da referida norma torna 

obrigatório o ensino de primeiro grau nas prisões. A proposição número 169 do Programa Estadual de 

Direitos Humanos do Estado de São Paulo, de 1997, reafirma a necessidade de instalação de uma 

política educacional efetiva nas prisões. Outros documentos de alcance internacional também clamam 

por modelos educacionais que permitam aos presos participar de atividades educativas, culturais, 

recreativas com o fim de desenvolvê-los, pessoal e intelectualmente; são eles os “Princípios Básicos 

para o Tratamento de Pessoas Presas” e as “Regras Mínimas para o Tratamento de Pessoas Presas”. 

O estímulo a pessoas presas para que participem ativamente de todos os aspectos da educação 

também é recomendado por órgãos da ONU. Apesar dos apelos encontrados nesses diversos 

documentos para que se instalem, efetivamente, políticas educacionais para os presos, o que 

percebemos é uma completa omissão do Estado Brasileiro em relação a esse aspecto. A psicologia e 

os psicólogos já se encontram no interior das prisões há alguns anos realizando, principalmente, tarefas 

voltadas às avaliações psicológicas de presos. Parece-nos chegada a hora de esses profissionais 

voltarem seus olhos para outras práticas, especialmente aquelas que devolvam aos presos um pouco 

da dignidade perdida com o ingresso no cárcere, por meio de políticas públicas de qualidade que levem 

em conta a escolarização de adultos encarcerados, apesar de todas as dificuldades características das 

instituições totais.  

 EDUCAÇÃO EM SAÚDE: EDUCAÇÃO EM SAÚDE – PSICOLOGIA NA ADJ (PARA TODAS AS 

IDADES) 

  MARIA MARTA ALCANTARA DE OLIVEIRA – ASSOCIAÇÃO DE DIABETES JUVENIL  
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O psicólogo que trabalha como educador em saúde atua junto às pessoas para identificar suas 

necessidades psicológicas e sociais. No caso do trabalho na Associação de Diabetes Juvenil (para 

todas as idades), visando planejar e desenvolver ações para melhorar a saúde e qualidade de vida de 

portadores de diabetes e suas famílias. Procuramos intercalar ensinamentos teóricos com práticas 

cotidianas para promover a prevenção e a educação em diabetes. Entendemos que para isto é preciso 

lidar com o que as pessoas sentem quando nos procuram, suas respostas subjetivas (e de todos os que 

o cercam) ao diagnóstico recebido ou mal estar. A saúde vai além da ausência de sintomas 

desagradáveis, muitas vezes incluindo uma relação equilibrada entre as pessoas, entre as pessoas e a 

natureza e entre as pessoas e o mundo sobrenatural. Adoecer é sempre um processo social, que 

envolve outras pessoas além do próprio paciente. É importante educar para a saúde do modo a 

promover qualidade de vida por meio de práticas cotidianas saudáveis. Informar e oferecer um modelo 

de como incluir novos comportamentos no cotidiano pode trazer bem estar imediato e um futuro mais 

saudável. O sucesso do tratamento do diabetes, por exemplo, deve ser medido não apenas pelos 

valores de glicemias, mas também pelos comportamentos apresentados na família, no grupo de 

amigos, na escola ou no trabalho, pois o diabetes é apenas uma parte da vida da pessoa/da família.  

 CRIANÇA E ADOLESCENTE: CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA NAS POLÍTICAS DE CRIANÇA E 

ADOLESCENTE (EDUCAÇÃO E ECA)  

   FERNANDA BASTOS LAVARELLO – CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DE SÃO PAULO 

A Lei 8069/90, conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece diretrizes de atenção, 

acompanhamento e proteção aos direitos das crianças e adolescentes. Quanto à Educação, o ECA 

reafirma o princípio constitucional do dever do Estado e da família ao provimento de uma educação 

pública, laica e gratuita. Há diversas instâncias de fiscalização e acompanhamento das políticas 

públicas sobre o tema, tais como: Conselho Tutelar, Fórum de Direitos da Criança e Adolescente e 

CEDECA– Centro de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente. Nesta apresentação trataremos de 

uma experiência exitosa na defesa dos direitos de crianças e adolescentes, especialmente aquelas em 

situação de vulnerabilidade social, para as quais as Políticas Públicas eventualmente são tratadas de 

forma negligente e superficialmente pelo Estado, exigindo por parte da sociedade civil organizada ações 

de fiscalização e controle dessa política como dos próprios governantes. Uma das formas de 

enfrentamento da precarização das Políticas Públicas, especialmente relacionadas à educação para 

este público encontram no CEDECA possibilidade privilegiada no sentido de empoderamento dos 

atores em questão – crianças, adolescentes, familiares e comunidade, para que cientes dos direitos 

constitucionais fundamentais tenham melhores condições de exigir do poder público constituído o 

acesso aos bens culturais historicamente constituídos no campo democrático e participativo.  

 
PROFESSORES E ALUNOS CONSTRUINDO ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES POR MEIO DO PROJETO CONEXÃO DO 
SABER 

 Área temática: Ensino Fundamental 

  Coordenação: ANA MARIA FALCÃO DE ARAGÃO SADALLA 

Por meio do relato e discussão de princípios e implicações educacionais que envolvem o Projeto 

Conexão do Saber, desenvolvido pelo Laboratório de Redes de Comunicação, da Faculdade de 
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Engenharia Elétrica e da Computação da UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, esta Mesa 

propõe o debate acerca de como o Projeto torna o aprendizado significativo. Com a participação de 

psicólogos educacionais e escolares, coordenadores pedagógicos, professores de todas as disciplinas 

escolares, técnicos em informática e web designers, este Projeto visa ao desenvolvimento de um 

ambiente de aprendizagem colaborativa, integrando mídias e compartilhando conteúdos, promovendo a 

construção de um ambiente de aprendizagem agradável e com maior interação entre professores e 

alunos. Com a participação de educadores de 6 cidades paulistas, de 200 professores que participam 

do desenvolvimento de módulos, mais de 2.000 docentes e de 80.000 alunos do ensino público passam 

a ser usuários dos módulos educacionais, em mais de 100 escolas. O material do Conexão do Saber 

está disposto em 1500 módulos educacionais e 10 laboratórios virtuais, sendo que 2 são organizados 

em terceira dimensão. Por meio dos módulos de educação musical, buscamos discutir como as 

propostas realizadas dentro do Projeto podem colaborar não apenas com o desenvolvimento da 

formação musical, da musicalidade e da criatividade, mas também colaborar com a inclusão digital de 

todos e formação integral de cada indivíduo. 

 PROJETO CONEXÃO DO SABER: PRINCÍPIOS E IMPLICAÇÕES EDUCACIONAIS 

ANA MARIA FALCÃO DE ARAGÃO SADALLA – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS  

O Projeto Conexão do Saber é desenvolvido pelo Laboratório de Redes de Comunicação, da 

Faculdade de Engenharia Elétrica e da Computação da UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, 

por uma equipe multidisciplinar de webdesigners, engenheiros de software e educadores buscando 

promover a organização de metodologias de construção de módulos educacionais voltados para o 

suporte ao ensino e à aprendizagem apoiados por computador para escolas da rede pública municipal. 

Desde 2001, a partir de convênios firmados com prefeituras, o Conexão do Saber tem a participação de 

educadores de 6 cidades paulistas: São José do Rio Preto, Penápolis, Guará, Salto, Santos e Pedreira. 

Cerca de 200 professores são ativos no desenvolvimento de módulos, colaborando para que mais de 

2.000 docentes e de 80.000 alunos do ensino público possam ser usuários dos módulos educacionais, 

em mais de 100 escolas. O material do Conexão do Saber está disposto em 1500 módulos 

educacionais e 10 laboratórios virtuais, sendo que 2 são organizados em terceira dimensão. Os 

conteúdos dos módulos são fornecidos à equipe de tecnologia de informação por professores que estão 

atuando em sala de aula, a partir do planejamento de seu trabalho, e que, interagindo com a equipe de 

técnicos, influencia no contínuo processo de avaliação e atualização dos módulos. Assim, a partir de 

princípios educacionais discutidos com os educadores, os resultados têm revelado o aumento de 

interesse dos professores de participar da elaboração dos módulos. Este relato pretende discutir estes 

princípios e apontar suas implicações educacionais, especialmente na promoção de mais autonomia de 

professores e alunos diante do computador constituindo-se em uma comunidade conectada em uma 

linha educacional.  

 UM PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL E EDUCAÇÃO MEDIADA PELO COMPUTADOR 

  DOROTHEA CHAGAS CORREA – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS  

A informática surgiu e causou impactos sociais, conquistas da ciência e da tecnologia. Foi responsável 

por algumas das transformações que a história já teve conhecimento. Com o avanço da tecnologia e o 

crescente desenvolvimento mundial da Internet, surgem alternativas para o aprimoramento e a 

implantação de novas ferramentas para auxiliarem o ensino. A educação, com o uso do computador, 
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abre a possibilidade de uma educação para todos, por meio da informática, que já é instrumento de 

aprendizagem. Isso traz benefícios para a área educacional, pois permite levar o conhecimento além 

das paredes da sala de aula e proporciona um compartilhamento de informações entre alunos e 

professores de outras cidades e países. O Projeto Conexão do Saber contribui para o desenvolvimento 

de um ambiente de aprendizagem colaborativa e seus principais objetivos são: ser instrumento de 

avaliação para o professor fora da sala de aula; proporcionar contribuições educacionais para os alunos 

do ensino fundamental; auxiliar a metodologia utilizada pelo professor em sala de aula; auxiliar a 

avaliação de desempenho escolar dos alunos do ensino fundamental.  Este relato pretende discutir 

como o Projeto torna o aprendizado significativo, transformando conteúdos educacionais em atividades 

lúdicas possibilitando, assim, um ambiente de aprendizagem agradável e com maior interação entre 

professores e alunos. 

 MÓDULOS DE EDUCAÇÃO MUSICAL DO PROJETO CONEXÃO DO SABER BASEADOS EM UMA 

CONCEPÇÃO DE ENSINO MUSICAL PARA TODOS NA REALIDADE ESCOLAR BRASILEIRA  

   ADRIANA DO NASCIMENTO ARAÚJO MENDES – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

O projeto Conexão do Saber oferece um meio lúdico para a aprendizagem em escolas através de aulas 

virtuais (módulos), que são ferramentas de apoio ao professor, que pode contar com contribuições de 

conhecimentos de colegas de regiões e formações diversificadas para enriquecer sua prática. Ao 

pensarmos em educação musical nas escolas brasileiras, podemos considerar o desenvolvimento da 

musicalidade e da criatividade, a formação musical, a transmissão da cultura brasileira e universal, a 

contribuição da música na formação integral de cada indivíduo, além do fato de que o conteúdo 

trabalhado em sala de aula deverá estar também presente nas músicas do cotidiano do aluno, 

valorizando seu próprio discurso musical. Diante disto, propomos trabalhar com apreciação musical e 

buscar o  desenvolvimento dos alunos cada vez mais conscientes de que estão escutando e fazendo 

apreciação, reflexão e valorização da cultura brasileira. Estes aspectos são os conceitos que permeiam 

a confecção dos módulos do Conexão do Saber aqui abordados, que se espera possam contribuir para 

uma educação musical para todos. Os argumentos que permeiam a construção destes módulos 

apontam para a necessidade de trabalhar aspectos de execução, composição e apreciação musicais 

essencialmente, a fim de garantir uma formação completa na área de educação musical. Este relato 

pretende apontar que é necessário pensar a música de modo mais interdisciplinar com as demais 

manifestações artísticas (teatro, pintura, dança, poesia), pois estamos tratando com o conteúdo para o 

ensino fundamental e com a realidade do ensino público brasileiro.  Assim, os módulos de educação 

musical do Conexão do Saber não se pretendem modelos de padronização de ensino musical, mas 

refletem a observação e a prática cotidiana do professor  que os elabora, objetivando colaborar com o 

desenvolvimento da apreciação musical consciente. 

 
INCLUSÃO, COLETIVIDADE E CAPITALISMO: A FORMAÇÃO DO 

PSICÓLOGO SOB A ABORDAGEM HISTÓRICO-CULTURAL 
 Área temática: Formação do Psicólogo Escolar/Educacional 

  Coordenação: MARILDA GONÇALVES DIAS FACCI 

Os estudos desenvolvidos pela Psicologia Histórico-Cultural, desde a década de 1980, contribuem para 

a compreensão da relação desenvolvimento-aprendizagem. Desta forma, o objetivo desta mesa é 
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apresentar alguns pressupostos histórico-culturais que auxiliem na formação do psicólogo para a 

compreensão da complexa constituição da subjetividade humana e a importância da coletividade no 

processo de escolarização em tempos de inclusão. Os trabalhos versarão sobre a inclusão de 

professores e aluno envolvidos no processo educativo com as seguintes temáticas: 1) a educação 

especial soviética e a coletividade; 2) a mediação na formação de educadores infantis; 3) o 

enfrentamento aos problemas de leitura e escrita sob a ótica luriana 4) a atividade docente e o 

desenvolvimento psicológico. Consideramos que os pontos a serem destacados apresentam subsídios 

importantes para que o psicólogo analise o processo pedagógico e compreenda que o ser humano, 

síntese de relações sociais, está sendo constantemente provocado, em seu desenvolvimento, quando 

se apropria dos bens culturais produzidos. Cabe ao psicólogo escolar, portanto, uma intervenção que 

contribua para a produção e socialização do conhecimento em diferentes instâncias. Entende-se, 

assim, que a proposta de educação inclusiva, em uma sociedade capitalista em crise, deve iniciar pela 

acessibilidade ao conhecimento e, conseqüentemente, ao desenvolvimento de todos. 

PSICOLOGIA COM PRESSUPOSTOS VIGOTSKIANOS: DEFESA DA INCLUSÃO DO PROFESSOR NA 

ATIVIDADE PEDAGÓGICA 

MARILDA GONÇALVES DIAS FACCI – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ 

Decorrente de políticas públicas na área educacional a formação dos professores tem sido cada vez 

mais esvaziada dos conteúdos, com ênfase na prática em detrimento da teoria. Os professores se 

queixam do modismo que permeia as escolas e indagam: – afinal, eles podem transmitir 

conhecimento? a aprendizagem deve ser centrada no aluno? qual a importância dos conteúdos 

curriculares? qual a relação entre o ensino e o desenvolvimento psicológico? Muitas dessas questões 

são apresentadas ao psicólogo, o que demanda, no mínimo, um conhecimento das teorias pedagógicas 

e psicológicas que estão guiando as diretrizes na formação dos professores. Vigotski (2001) destaca 

que cabe a Psicologia oferecer subsídios teóricos à Pedagogia no que se refere ao processo de 

desenvolvimento e aprendizagem. Desta forma, o objetivo dessa exposição é apresentar alguns 

pressupostos vigotskianos que destacam a importância da mediação do professor, na transmissão dos 

conhecimentos científicos, para o desenvolvimento psicológico dos alunos. De acordo com a Psicologia 

Histórico-Cultural e a Pedagogia Histórico-crítica, a mediação do professor deve ser realizada a partir 

de ações intencionais, conscientes e dirigidas para o fim específico de propiciar a instrumentalização 

básica do aluno de modo que ele conheça, de forma crítica, a realidade social e que, a partir desse 

conhecimento, haja a promoção do desenvolvimento individual. Do nosso ponto de vista, uma 

intervenção da Psicologia Escolar na formação continuada, oferecendo subsídios para a compreensão 

da influência da atividade pedagógica e apropriação dos conhecimentos científicos no desenvolvimento 

das funções psicológicas superiores dos indivíduos, pode contribuir para a humanização de alunos e 

professores. Concluindo, partimos da idéia de que é necessária a inclusão do professor no processo 

educacional, contrariando tendências pedagógicas atuais que secundarizam a transmissão dos 

conhecimentos científicos e o trabalho docente. A ênfase na coletividade pode ser o caminho para que 

haja a socialização plena dos conhecimentos. 

 A COLETIVIDADE E A EDUCAÇÃO SOCIAL NA DEFECTOLOGIA VIGOTSKIANA: CONTRIBUIÇÕES 

AO PSICÓLOGO 

SONIA MARI SHIMA BARROCO – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ  
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A década de 1980 foi emblemática para o mundo, ante a emergência de contradições no plano sócio-

econômico que culminaram com o desmantelamento de governos comunistas. Ficou sugerida a 

inexistência de outras opções societárias para além do capitalismo. Tal década também foi marcante 

pela entrada da Psicologia Histórico-Cultural no Brasil, por meio da publicação de livros de Vigotski. 

Neste trabalho, objetiva-se, justamente, apresentar implicações do conceito de coletividade e de 

educação social para a obra vigotskiana e para a educação especial soviética, e discutir como tais 

conceitos contribuem para explicitar limites e possibilidades da proposta de educação inclusiva, em 

pleno século XXI. Vigotski e outros pensadores e educadores soviéticos defenderam o compromisso 

com uma nova ordem, não-burguesa, para direcionar a educação de pessoas com deficiência. A 

escolarização destas deveria ser pautada no projeto de coletividade que estava sendo implantado e na 

educação social. Essa adjetivação da educação é advinda de uma proposta socialista/comunista que se 

apresentava, e hoje tem recebido uma nova significação. Postula-se que retornar aos significados 

originais que tinham para a Psicologia Histórico-Cultural pode colaborar para a compreensão da 

psicologia e da educação que desenvolvemos nos dias atuais, quando tanto se tem falado em coletivo, 

coletividade e em social. Entende-se que a formação do psicólogo para atuar no contexto da proposta 

de educação inclusiva requer o domínio de sabres técnicos, próprios à aprendizagem e ao 

desenvolvimento de pessoas com necessidades educacionais especiais, bem como filosóficos, para 

reflexão e direcionamento da prática profissional. Em uma sociedade capitalista em crise, esta prática 

deve contemplar a defesa do pleno desenvolvimento de professores e alunos, ser compromissada com 

a produção e a socialização do conhecimento.  

 O DESENVOLVIMENTO DO PENSAMENTO VERBAL NA OBRA DE A. R. LURIA 

  SILVANA CALVO TULESKI – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ  

Este trabalho tem como referencial a Psicologia Histórico-Cultural, notadamente as contribuições de A. 

R. Luria (1902-1977) e seu objetivo é demonstrar que o desenvolvimento do pensamento verbal é 

fundamental para a transição das funções psicológicas de primitivas para superiores. Estabelecendo 

correlações entre a filogênese e a ontogênese, demonstraremos a evolução da palavra para a frase nos 

discursos ou alocuções verbais (comunicações de acontecimentos e comunicações de relações), que 

caminham de uma forma simpráxica ou ligada à situação imediata, para sinsemântica ou presa aos 

enlaces entre palavras, bem como de que forma a criança vai se apropriando de tais procedimentos 

culturais. Assim, enquanto nas primeiras etapas de desenvolvimento a criança utiliza palavras isoladas, 

em estágios mais tardios passa a utilizar uma série de palavras que formam séries verbais ou 

encadeamentos sucessivos expressando uma idéia completa. Desta forma, analisando os diversos 

processos psicológicos envolvidos na compreensão e expressão da linguagem, tanto oral quanto escrita 

(diálogo e monólogo) apresentaremos como estes vão sendo lapidados na criança por meio das 

mediações culturais. Concluímos que a compreensão por parte dos psicólogos envolvidos com a 

educação, das diversas formas que o pensamento verbal se entrelaça com o desenvolvimento da 

linguagem escrita, tanto em seu aspecto compreensivo, quanto expressivo, é importante para que 

sejam elaborados métodos e procedimentos pedagógicos que levem em consideração não somente a 

aquisição das habilidades externas de leitura e escrita, mas também o desenvolvimento das funções 

psicológicas envolvidas em tal prática social, dirigindo o desenvolvimento dos educandos cada vez mais 

para o pensamento racional ou teórico, fruto do desenvolvimento histórico da humanidade. Estudos 
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pormenorizados dos processos psicológicos que envolvem frases de diferentes complexidades auxiliam 

também na compreensão das relações entre aprendizagem escolar e desenvolvimento infantil 

principalmente para superar visões patologizantes sobre crianças que apresentam graus diferentes de 

desenvolvimento da linguagem oral e escrita.  

 A FORMAÇÃO DE EDUCADORES INFANTIS: CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA HISTÓRICO-

CULTURAL PARA APRENDIZAGENS COLETIVAS  

   MARTA CHAVES – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ 

A atenção para com a educação das crianças com menos sete anos tem se acentuado nas últimas 

décadas. No Brasil este debate se intensificou a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 

nº 9394/96), que deixou a Educação Infantil no centro das discussões tanto nas esferas 

administrativas como nas instituições de pesquisa. Neste contexto, somam-se às determinações legais 

proposições acerca da formação dos educadores infantis que, da mesma forma, tem sido motivo de 

estudos e debates. A formação e atuação destes profissionais carece de capacitação teórica e técnica, 

para que possam efetivar práticas educativas amparadas numa perspectiva crítica e emancipadora. 

Educar crianças implica em fazê-las sensíveis à vida, ao homem, a si e ao outro, ao particular e ao 

coletivo. Assim, apresentar os fundamentos teórico-metodológicos da perspectiva histórico-cultural, 

para a formação e atuação dos educadores infantis, justifica-se neste cenário que urge buscar 

qualidade e excelência no ensino. Neste tempo de crise, apresentam-se, paralelamente, condições de 

estudos e possibilidades de avanços em favor de uma Educação Infantil caracterizada pela promoção 

plena, pela aprendizagem e o desenvolvimento de educadores e crianças. Isto porque para ensinar a 

apreciar o belo e encantar-se com as máximas elaborações humanas, é preciso antes conhecê-las, 

interpretá-las, quando possível vivenciá-las para posteriormente planejar efetivar procedimentos 

didáticos significativos. Assim, a mediação – necessária para provocar estágios avançados de 

aprendizagem e desenvolvimento nas crianças- antes é fundamental no processo de formação dos 

educadores. Importante salientar que estas experiências confirmam a Humanização no sentido 

vygotskiano, o conhecimento e a valorização da arte, pode favorecer mediações significativas na 

organização do tempo e do espaço das instituições educativas onde encontram-se educadores e 

crianças, onde o conhecimento, cultura e liberdade sejam de fato realização coletiva. 

 
FORMAÇÃO DE PSICÓLOGOS E POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCLUSÃO 

ESCOLAR: AMPLITUDE DE FOCOS E PERSPECTIVAS DE 
AÇÃO 

 Área temática: Necessidades Educacionais Especiais/Inclusão 

  Coordenação: ALICIENE FUSCA MACHADO CORDEIRO 

Esta mesa redonda pretende apresentar, sob diferentes perspectivas, as possibilidades e limites postos 

para a concretização de uma efetiva inclusão escolar. Ponick trata das reflexões sobre as condições da 

comunidade em que está inserida uma escola na supervisão de estágio em psicologia escolar. Cordeiro 

relata as atividades desenvolvidas na supervisão de estágio em psicologia escolar, numa abordagem 

sócio-histórica, com vistas à formação do psicólogo para atuar no âmbito da inclusão escolar. Antunes 

relata uma experiência desenvolvida numa gestão municipal (2001-2008), que demonstra uma política 
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pública de inclusão escolar, comprometida com ações que articulam educação e saúde, para uma 

ampla inclusão de educandos oriundos das classes populares. 

 PSICOLOGIA E SAÚDE ESCOLAR: POLÍTICAS PÚBLICAS E COMPROMISSO POLÍTICO COM A 

INCLUSÃO EDUCACIONAL 

MITSUKO APARECIDA MAKINO ANTUNES – PONTÍFICA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO 

PAULO  

Pretende-se apresentar a experiência intersetorial desenvolvida pelas Secretarias Municipais de 

Educação e de Saúde, em Guarulhos – SP, na gestão 2001-2008, cujo objetivo foi o de garantir, entre 

outras ações inclusivas, um trabalho coletivo e articulado entre profissionais dessas áreas, tendo em 

vista a implementação de programas que dessem sustentação, complementação e apoio para uma 

efetiva inclusão escolar, entendida esta como garantia de aprendizagem e desenvolvimento para todas 

as crianças, considerando suas especificidades e necessidades. Serão relatados os programas “Menina 

dos Olhos de Guarulhos” (ações para a detecção e intervenção aos problemas oftalmológicos) e “Saúde 

Infantil” (ações de saúde preventiva a todos os educandos da educação infantil), representativos do 

conjunto de programas que concretizam uma política pública comprometida com a inclusão escolar. Os 

programas de saúde escolar são diretamente articulados à promoção da aprendizagem e do 

desenvolvimento e, por essa via, objeto de preocupação e ação da psicologia escolar.  

 

 FORMAÇÃO DO PSICÓLOGO EDUCACIONAL/ESCOLAR: DESAFIOS DO ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO EM PSICOLOGIA ESCOLAR AO LIDAR COM AS DEMANDAS DA 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

  ALICIENE FUSCA MACHADO CORDEIRO – UNIVERSIDADE DA REGIÃO DE JOINVILLE / 

FACULDADE GUILHERME GUIMBALA 

Cada vez mais a temática da Educação Inclusiva tem se apresentado como uma demanda de 

intervenção escolar. Com base nas experiências e reflexões teóricas da autora como supervisora de 

estágio de psicologia educaional/escolar, o objetivo deste trabalho é problematizar a formação do 

psicólogo para atuar junto a essa realidade nas escolas, de forma que, por meio de sua intervenção, 

contribua para a compreensão dos desafios desenhados a partir dessa proposta educacional, buscando 

não só compreendê-la nas condições sócio-político-culturais que a engendram, mas buscando 

estratégias para intervir auxiliando na construção de uma educação de qualidade para todos. Tendo 

como base epistêmica-metodológica a psicologia sócio-histórica, o que se tem buscado junto aos 

estagiários de psicologia escolar é discutir as necessidades de se ampliar e modificar a formação inicial 

e continuada, principalmente inserindo discussões sobre políticas públicas, direitos humanos e 

questões relacionadas à educação na e para a diversidade.  

 FORMAÇÃO DO PSICÓLOGO EDUCACIONAL/ESCOLAR: O ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM 

PSICOLOGIA ESCOLAR E A INCLUSÃO SOCIAL DE PESSOAS EM CONDIÇÕES DE AUSÊNCIA 

DE DIREITOS  

   ROSNELDA PONICK – FACULDADE GUILHERME GUIMBALA  

Como se entende a inclusão em uma localidade marcada pela ausência e descaso dos direitos das 

pessoas que vivem nesse local? Esta é uma das discussões do grupo de estágio em psicologia escolar 

que vem sendo realizada ao longo das supervisões, pois a escola na qual atuam encontra-se em um 
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bairro que “não é bairro”, pois este não existe oficialmente, por estar localizado em terras pertencentes 

à Marinha. Espaço onde moram aproximadamente mil pessoas, mas não é legitimado como espaço de 

vivência. Assim, o tema que será abordado nessa apresentação é a discussão sobre a constituição do 

sujeito nesse espaço, visto que, desde seu nascimento, ouve, vê e vivencia essa forma de estar no 

mundo, o do não pertencer. Quais são as implicações, para a ação educacional, da ausência de direitos 

humanos, quando são negadas a essas pessoas as necessidades básicas, como eletricidade, rede de 

água e esgoto e outros?  

 
O TRABALHO DO PROFESSOR: COTIDIANO, MERITOCRACIA E 

PRECONCEITO 
 Área temática: Formação do Educador 

  Coordenação: ROBSON JESUS RUSCHE 

O acesso cada vez maior à escola pública de populações pobres vem gerando situações de 

preconceito e estigmatização no cotidiano escolar. O processo de socialização, uma das funções da 

escola, concorre tanto para a assimilação de novos papéis dos alunos como para a transformação dos 

aspectos éticos e morais das relações humanas no cotidiano das instituições escolares, o que acaba 

corroborando ainda mais para o debate a respeito do tema desta mesa. Nesse sentido, o conceito de 

meritocracia que passou a permear os discursos a repeito da educação leva-nos a pensar que está se 

desconsiderando a proposta de escola como direito de todos e de que na escola pública ninguém 

poderia ser discriminado, pois todos deveriam ter acesso, em condições iguais à formação e aos 

conhecimentos acumulados pela humanidade, ou seja, ao processo de socialização e humanização. O 

debate a respeito da meritocracia vem invadindo as organizações escolares e deve ser discutido com 

todo cuidado que merece, sob o risco de fortalecermos a atuação classificatória e estigmatizante dos 

processos de escolarização. 

 POPULAÇÕES POBRES E O PRECONCEITO NA RELAÇÃO PROFESSOR – ALUNO 

RINALDO MOLINA – UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE  

A intenção desta fala é analisar o impacto do processo de universalização da educação instaurado pela 

LDB 9.394/96 nas relações que ocorrem dentro da sala de aula. O acesso à escola de faixas cada vez 

mais pobres da população acarretou o contato dos professores com uma clientela que durante muito 

tempo viveu distante dos círculos escolares, colocada à margem dos processos pedagógicos e tratada 

como incapaz de aprender. A partir desse processo foram surgindo necessidades de transformação nas 

formas de atuação pedagógica dos professores que, por um lado, produziram resistências no interior da 

escola, produzindo preconceitos sobre as populações pobres que adentraram à escola e, por outro, 

paradoxalmente a ampliação do adoecimento ocupacional entre os professores. 

 PROFESSORES: COTIDIANO DE TRABALHO E SOCIALIZAÇÃO 

  ANETE SOUZA FARINA – UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE / UNIVERSIDADE DE SÃO 

PAULO  

O presente tema trata do cotidiano de trabalho na leitura psicossociológica proposta por Agnes Heller e 

procura realizar uma análise da ação do cotidiano na constituição da subjetividade do profissional da 

educação, suas relações com a organização social e institucional. A socialização secundária, uma das 

funções da instituição educacional, é discutida a partir da lógica contemporânea de inter-relações, 
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buscando-se desenhar uma compreensão das relações humanas no cotidiano das instituições 

escolares e dos aspectos éticos e morais que decorrem dessas relações. As influências da socialização 

primária, já cristalizadas, concorrem para a assimilação de novos papéis dos alunos, sendo um ponto 

central de conflito no exercício profissional do professor. 

 OS RISCOS DA MERITOCRACIA: DISCRIMINAÇÃO E ESTIGMATIZAÇÃO  

   JOSÉ ESTEVAM SALGUEIRO – UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

A proposta desta discussão é apresentar uma análise dos efeitos discriminatórios e estigmatizadores 

do uso da meritocracia na avaliação do desempenho de profissionais da educação. O conceito de 

meritocracia não considera em sua proposta as diferenças e desigualdades imbricadas no processo de 

avaliação. A estigmatização e a discriminação da ideologia meritocrática serão analisados, nesta fala, a 

partir das relações de trabalho na instituição escolar, suas múltiplas causas e seus impactos na 

produção do preconceito nas escolas. O desempenho dos profissionais da educação, dos alunos e das 

próprias escolas colocados à mercê dessa ideologia implica em valorizar mais os fins do que os 

processos de ensino-aprendizagem. 

 
A FAMÍLIA E A ESCOLA COMO CONTEXTOS DE ANÁLISE DAS 

DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM 
 Área temática: Fracasso Escolar/Evasão 

  Coordenação: SELMA DE CÁSSIA MARTINELLI 

Esta mesa propõe discutir o papel da família e da escola como elementos importantes na compreensão 

dos problemas enfrentados pelas crianças em seu processo de escolarização. Serão discutidos 

especialmente os aspectos do contexto familiar que possam ser considerados como facilitadores ou 

não desse processo. Assim, as questões familiares e educacionais serão tratadas como elementos 

inter-relacionados, uma vez que se considera que família e escola exercem uma influência marcante na 

vida das crianças, principalmente nos primeiros anos do ensino fundamental. Índices elevados, embora 

não oficiais, sobre as dificuldades de aprendizagem enfrentadas pelas crianças e estudantes em geral, 

são verificados tanto na fala dos professores quanto nos atendimentos públicos e particulares que se 

encarregam de avaliar e tratar essa clientela. No entanto, apesar dessa elevada demanda é notório 

verificar que grande parte dos profissionais se detém a avaliar a criança do ponto de vista de sua 

inteligência, aspectos neurológicos, dentre outros. Uma análise do contexto familiar e das relações 

estabelecidas entre a criança e o professor são pouco investigadas. Considerando a importância de se 

discutir esses contextos, como promotores do desenvolvimento e da aprendizagem da criança, nesta 

mesa pretende-se apresentar algumas possibilidades de avaliação desses contextos focando tanto o 

olhar da criança quanto de seus familiares. 

 SUPORTES E RECURSOS DO AMBIENTE FAMILIAR NUMA PERSPECTIVA INFANTIL 

ANDRÉIA ARRUDA GUIDETTI – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS  

O núcleo familiar tem sido considerado como o primeiro ambiente psicossocial do qual a criança 

participa e que, se traduz como um protótipo das relações que serão estabelecidas no futuro. Contudo, 

estudos teóricos têm evidenciado que o ambiente familiar tanto pode ser uma fonte para um 

desenvolvimento sadio, atuando como mecanismo de proteção para a criança lidar com as dificuldades, 

como pode ser gerador de reações inadaptadas. Dessa forma, estudos empíricos têm focado sua 
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atenção na análise do ambiente familiar e suas relações com a vida escolar infantil, tomando 

principalmente como foco de análise o relato de pais. Partindo dessa referência da literatura e das 

dificuldades de se encontrar dados mais abrangentes sobre esse assunto, principalmente devido à 

existência de poucos instrumentos de avaliação, é que se pretendeu propor uma versão infantil do 

Inventário de Recursos do Ambiente Familiar (RAF), proposto para pais. O referido inventário busca 

analisar os suportes e recursos do ambiente familiar sobre condições que possam ser relevantes para o 

desempenho acadêmico. Dessa forma, o questionário sobre Suportes e Recursos do Ambiente Familiar 

ficou constituído de oito tópicos reunidos em três categorias: supervisão parental das rotinas escolares, 

interação com os pais e recursos materiais do ambiente físico. Embora ainda sejam necessários 

estudos de validação e fidedignidade, o questionário mostra-se uma ferramenta útil para pesquisadores 

em contextos educacionais. 

 ESCALA DE CRENÇAS E ATITUDES DOS PAIS SOBRE O DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM 

DOS FILHOS 

  ELAINE CRISTIANE AGUENA – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS  

A família é um dos primeiros ambientes de socialização da criança, sendo responsável pela 

transmissão de valores culturais, bem como, pelo dever de educá-las para que tenham uma moral e 

valores compatíveis com a cultura em que vivem. Para além desta função social, a família tem sido 

apontada como forte preditor do desempenho escolar infantil. De acordo com a literatura, o ambiente 

familiar possui uma estreita relação com o desempenho escolar. Estudos indicam que crianças tendem 

a apresentar um melhor desempenho escolar quando vivem em um ambiente familiar na qual 

predomina o clima emocional positivo e, seus membros incentivam, organizam e reforçam 

comportamentos que visam o sucesso escolar. Considerando a escassez de instrumentos nacionais 

relativos à avaliação da relação entre o ambiente familiar e o desempenho escolar, este trabalho tem o 

objetivo de apresentar uma escala para avaliar as crenças e as atitudes dos pais em referência ao 

desenvolvimento e a aprendizagem de seus filhos. Considera-se que, as informações relativas a esses 

aspectos possam contribuir com os estudos que tem procurado analisar as condições presentes no 

contexto das crianças que apresentam dificuldades no processo de aprendizagem, afim de auxiliá-las 

na superação das mesmas. 

 PERCEPÇÃO DE ALUNOS SOBRE A INTERAÇÃO COM O PROFESSOR E DIFICULDADES 

ESCOLARES  

   ANDREZA SCHIAVONI – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

Muitos estudos, sob diferentes enfoques, têm pesquisado a relação entre algumas variáveis afetivas e 

dificuldades escolares vivenciadas por estudantes. Dentre essas investigações, encontra-se o estudo 

da influência exercida pelas percepções de alunos sobre as interações estabelecidas com seus 

professores no seu desempenho acadêmico. A justificativa encontrada pela literatura da área sobre a 

pertinência dessa investigação baseia-se em evidências teóricas que apontam para a existência de 

alguns aspectos. O primeiro deles refere-se à formação inevitável de percepções e expectativas de 

uma pessoa em relação às outras, em suas relações interpessoais. O segundo aspecto diz respeito ao 

fato de que é com base nessas percepções que o indivíduo estabelece seus comportamentos e 

atitudes em relação aos outros. Por fim, o reconhecimento de que essas percepções podem influenciar 

positiva ou negativamente o desempenho acadêmico de alunos, assim como sua motivação e os 
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julgamentos que faz sobre si próprios. Os resultados das pesquisas realizadas sobre a relação entre as 

percepções dos alunos sobre suas interações com os professores e o seu desempenho acadêmico têm 

mostrado que, quanto mais positiva essa percepção do aluno, menores são as dificuldades vivenciadas 

por ele na escola, enquanto que percepções mais negativas estão relacionadas a piores desempenhos 

acadêmicos e a maiores dificuldades de aprendizagem. Considerando a importância dessa temática 

para o âmbito educacional e o número reduzido de estudos que investigaram a relação entre essas 

variáveis, torna-se relevante a discussão sobre esse aspecto da interação professor-aluno, assim como 

a realização de novas pesquisas nessa área. 

 
PSICOLOGIA NO ENSINO MÉDIO: DISCUTINDO DESAFIOS E 

PERSPECTIVAS ATRAVÉS DE EXPERIÊNCIAS DE 
PROFESSORES DE PSICOLOGIA 

 Área temática: Ensino de Psicologia 

  Coordenação: FÁTIMA REGINA PIRES DE ASSIS 

 Financiador: Conselho Federal de Psicologia 

A presente mesa é fruto das discussões realizadas pelo grupo de trabalho de Psicologia no 

Ensino Médio do FENBP, Fórum de Entidades Nacionais de Psicologia Brasileira.Tem como 

objetivo discutir a inserção dos conteúdos de Psicologia em nível do Ensino Médio em 

diferentes regiões do país, a partir da experiência dos professores de psicologia que 

oferecem tais cursos. A discussão sobre diferentes propostas desses cursos – objetivos, 

conteúdos, perfil dos alunos e avaliação feita pelos alunos e docentes e as possíveis 

contribuições ao desenvolvimento e formação discente -, poderão levar à problematização 

das práticas desenvolvidas e das possibilidades de atuação não só dos professores mas 

também de toda a categoria sobre a inclusão do ensino de Psicologia na grade curricular do 

ensino médio. 

 DESAFIOS PARA O ENSINO DE PSICOLOGIA: REFLEXÕES DE UMA EXPERIÊNCIA NO 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEONARDO LOPES DA SILVA – UNIVERSIDADE BANDEIRANTE DE SÃO PAULO  

O ensino de Psicologia no nível médio no estado de São Paulo tem sofrido avanços e 

retrocessos, ora a disciplina de Psicologia sendo oferecida como obrigatória, ora como 

optativa. No entanto, no ano de 2008 essa disciplina foi retirada por completo da rede pública 

estadual paulista. O que aparentemente pode ser considerado um retrocesso, dada a 

historicidade de sua inserção e a falta de diálogo com os protagonistas da educação: alunos, 

professores e comunidade escolar. O presente relato tem como objetivo destacar 

experiências que expressam a importância da disciplina para a formação dos jovens e os 

desafios que o estado enfrenta para avaliar esta proposta tendo em vista a diversidade de 

temas e alternativas para abordá-lo. 
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 PERSPECTIVAS E DESAFIOS PARA O ENSINO DE PSICOLOGIA NO NÍVEL MÉDIO: A 

EXPERIÊNCIA DE SANTA CATARINA 

  SÉRGIO OTAVIO BASSETTI – FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 

  

O processo de redemocratização do Brasil na década de 80 promoveu o fomento de debates 

sobre os rumos da educação no país, os quais clamavam por uma transformação urgente 

nos sistemas educativos. A partir de nossa Carta Magna estabelecida em 1988 e da LDBEN 

de 1996 esse processo começou a se evidenciar. Uma das mudanças significativas foi o 

reconhecimento da importância das Ciências Humanas na formação dos adolescentes e 

jovens. Porém, a LDBEN/96 não incorporou a disciplina de Psicologia no currículo do Ensino 

Médio. No entanto, atualmente, no Estado de Santa Catarina, a disciplina de Psicologia no 

Ensino Médio encontra-se na grade curricular de 100 escolas da rede estadual de ensino. 

Acreditamos ser uma tarefa de relevância investigar a realidade desse processo em nosso 

estado. Este trabalho pretende apresentar os dados da pesquisa realizada em parceria com 

o Conselho Regional de Psicologia de Santa Catarina (CRP-12), junto aos professores que 

exercem essa atividade no estado. 

 PSICOLOGIA NO ENSINO MÉDIO: CONTRIBUIÇÕES PARA A ABORDAGEM 

INTERDISCIPLINAR NO ENSINO DE LINGUAGEM  

   MARCIO GONÇALVES DOS SANTOS – UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS 

Articular as diversas áreas do currículo do ensino médio tem se tornado emergencial no 

mundo contemporâneo. Isso porque nos deparamos com um homem que se constrói e que 

se reinventa a cada dia. Daí a necessidade de inserção e contribuição do ensino de 

psicologia nesse segmento. A psicologia fornece ao jovem, ferramentas para re-significar e 

refletir acerca das suas experiências cotidianas, colocando-os frente a uma realidade que se 

transforma e que precisa ser lida além das aparências. Apresenta-se aqui um relato de 

experiência de um professor de ensino médio com dupla formação na área da linguagem e 

de psicologia. Relata-se as contribuições da licenciatura em psicologia para o ensino de 

gêneros textuais, ou seja, textos de diferentes tipos e bases de discursos. A licenciatura em 

psicologia fornece amplo conhecimento sobre o ensino e sobre os textos, potencializando a 

construção das subjetividades através de discussões que alcançam, muitas vezes, os 

sentidos produzidos através das relações intersubjetivas entre escritor e leitor. Destacam-se 

as contribuições da formação em psicologia para o desenvolvimento de abordagens 

interdisciplinares dos diferentes conteúdos da área da linguagem. Percebeu-se nos alunos 

motivação ao esclarecer diversos questionamentos, antes não discutidos, bem como 

pequenas nuances de mudanças atitudinais e comportamentais em relação a essas 

temáticas. A reflexão que se faz aqui é da necessidade de inserção da psicologia como 

disciplina para que este profissional/professor possa mediar a construção dessas relações 
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intersubjetivas produzidas no cotidiano do ensino médio, auxiliando na formação participativa, 

crítica e democrática dos alunos. 

 
FORMAÇÃO DO PSICÓLOGO: MEMÓRIA, CRÍTICA E PERSPECTIVAS 
 Área temática: Formação do Psicólogo Escolar/Educacional 

  Coordenação: LYGIA DE SOUSA VIEGAS 

A mesa tem por objetivo abordar a formação do psicólogo. O assunto tem sido objeto de amplo debate, 

atravessado por complexas e variadas perspectivas. São também complexas e variadas as tensões e 

antagonismos nesse campo. O debate tem lugar nas universidades, órgãos públicos, no sistema 

conselhos, na Associação Brasileira de Ensino de Psicologia, no movimento estudantil e demais 

entidades ligadas à nossa profissão. A mesa proposta tem como alvo os participantes de tais espaços, 

bem como outros interessados no tema; procura dar subsídios para a reflexão crítica de nossa 

formação através de três caminhos: primeiro, explorando os desdobramentos do conceito de formação 

à luz da teoria crítica; segundo, abordando elementos de memória e história de nossa formação por 

meio de falas de estudantes de diferentes épocas; finalmente, trazendo perspectivas e caminhos 

possíveis para uma formação crítica em psicologia, através de uma experiência concreta de projeto de 

curso de graduação. 

 APONTAMENTOS PARA UMA CRÍTICA DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM PSICOLOGIA 

CARLOS CÉSAR BARROS – CENTRO UNIVERSITÁRIO JORGE AMADO  

O objetivo desta comunicação é abordar elementos do conceito de “formação” em uma perspectiva 

dialética e materialista. Seguindo elaborações da teoria crítica da sociedade, ou Escola de Frankfurt, 

estabeleceremos relações entre a ascensão e o declínio do indivíduo na modernidade, as origens da 

Psicologia científica e a formação profissional nesta área. Para tanto, serão trabalhadas as noções de 

Bildung – ou formação – humanidade, personalidade e individualidade. Forjadas em um tempo 

conduzido pelo idealismo liberal, tais noções carregam consigo um impulso libertário e uma ideologia: a 

ilusão de que elas já existem e tendem a continuar existindo. A crise dos valores modernos, fartamente 

documentada na literatura do século XX, exige uma retomada crítica das noções que dão base às 

teorias e práticas psicológicas. Como falar em indivíduo na sociedade de massas globalizada? Como 

sobrevive a idéia de humanidade em um mundo desumano? O que resta da formação na vida 

deformada? Uma crítica materialista aos pressupostos idealistas da Psicologia propõe uma reflexão 

sobre os determinantes econômicos, históricos e culturais que influenciam a formação em geral e, mais 

especificamente, a formação institucionalizada. Fruto da divisão do trabalho científico, materializada 

nos diferentes cursos universitários, a educação formal de profissionais se depara com uma dupla 

tarefa: 1) refletir sobre seus limites materiais e conceituais, pois se, como aponta Adorno, a formação é, 

na verdade, uma semiformação, urge uma revisão dos pressupostos envolvidos nas concepções sobre 

a formação do indivíduo em geral e a formação do profissional que toma o indivíduo como objeto de 

estudo e de sua prática; 2) buscar caminhos que façam da formação do profissional um espaço para a 

reflexão crítica e para uma prática que não seja apenas técnica, mas delibere sobre os valores éticos e 

sociais da Psicologia. 

 O PSICÓLOGO E O INTELECTUAL: MEMÓRIAS DE UM CAMINHO INTERROMPIDO 

  SAMIR PÉREZ MORTADA – FACULDADE SOCIAL DA BAHIA  
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Esta fala tem como eixo a exposição de memórias de estudantes egressos do curso de psicologia 

sobre suas experiências durante a graduação. Através destas lembranças, de relatos sobre disciplinas, 

professores, ambiente político e acadêmico de suas épocas, o objetivo é uma interlocução entre 

presente e passado, indicando elementos para uma reflexão crítica sobre a formação em psicologia, 

seu estado contemporâneo e futuro anunciado. Os estudantes foram entrevistados no contexto de uma 

pesquisa de doutorado, de caráter qualitativo, inspirada nos trabalhos de Ecléa Bosi sobre memória e 

entrevistas. Todos os entrevistados são egressos do Curso de Psicologia da Universidade de São 

Paulo e foram militantes estudantis entre os anos 1960 e 1990. Apesar do caráter local da pesquisa, é 

clara a abrangência e generalidade das experiências relatadas. Desde o final da década de 1950, 

quando foram criados os primeiros cursos de graduação em psicologia, nossa formação mudou 

imensamente, seguindo determinações acadêmicas, profissionais, econômicas e políticas. Há 

diferenças notáveis em relação às teorias apresentadas, ou às possibilidades de inserção profissional 

no presente e no passado. Os estudantes foram também sensíveis à tecnicização e especialização 

crescente dos cursos de psicologia, cada vez mais voltados para o mercado. Em suas experiências, é 

marcante a presença repressiva da Ditadura Militar nas universidades, influência que não pode ser 

desprezada, ainda nos dias atuais. O assunto é complexo e de matizes amplos. A apresentação de 

lembranças de estudantes, longe de esgotar tais questões, indica rumos possíveis, rupturas em nosso 

passado e promessas que, nele, não se concretizaram. Tal recurso à memória evidentemente não é um 

exercício nostálgico; pretende-se, com ele, trazer elementos de uma tradição intelectual incipiente que 

foi perdida; mas cuja importância se faz evidente na busca de caminhos possíveis para a formação do 

psicólogo brasileiro. 

 NOVAS PERSPECTIVAS PARA A GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA: REFLEXÕES A PARTIR DE UMA 

PROPOSTA DE FORMAÇÃO  

   LYGIA DE SOUSA VIEGAS – FACULDADE SÃO BENTO DA BAHIA 

A presente fala tem por objetivo apresentar reflexões e proposições relativas ao processo de formação 

de psicólogos, tomando como parâmetro a importância de se incorporar discussões e práticas que 

tematizem o compromisso político e social de nossa ciência e profissão. Para tanto, inicia apontando 

algumas reflexões críticas sobre a formação em seu formato tradicional, cujo caráter é 

predominantemente elitista, revelando um olhar patologizante e psicologizante da subjetividade, que 

costuma perder de vista os efeitos concretos da realidade, em especial da desigualdade social. A partir 

da crítica de tal modelo de formação, apresenta alguns elementos constitutivos do projeto de curso de 

graduação em Psicologia da Faculdade São Bento da Bahia, cujo pano de fundo é a interface da 

psicologia, como ciência e profissão, com seu compromisso político e social. Trata-se de uma formação 

em psicologia que se reconhece no seio das ciências humanas, e que, portanto, enfatiza a formação 

filosófica, sociológica, antropológica, histórica, ética e epistemológica, sem a qual a compreensão da 

construção da subjetividade aliena-se da complexidade de seu caráter social. Além disso, enfatiza, 

desde o início do curso, a importância de desenvolver entre os estudantes um olhar crítico em relação à 

própria psicologia, tanto no que diz respeito às teorias e práticas tradicionais quanto aos avanços 

recentes. Finalmente, tal curso incorpora elementos referentes às políticas públicas, aos Direitos 

Humanos e ao estudo da formação da sociedade brasileira, visando habilitar os psicólogos a atuar com 

maior criticidade e ética no âmbito da sociedade brasileira e baiana. Para além de garantir uma 
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formação pluralista e abrangente, trata-se de um curso de psicologia que se orienta pela busca de 

pensar o pensamento da própria psicologia, considerando, essencialmente, o compromisso político e 

social dos psicólogos. 

 
PSICOLOGIA, LICENCIATURA E ENSINO BÁSICO: ENCONTROS E 

DESENCONTROS 
 Área temática: Formação do Educador 

  Coordenação: JAQUELINE KALMUS 

A presente mesa-redonda pretende discutir o papel da Psicologia na formação de professores. Parte-se 

da contraposição a uma psicologia tradicionalmente veiculada em cursos de licenciatura e pedagogia 

que: a) carrega uma visão psicologizante e normativa dos fenômenos ocorridos no interior da escola, 

acarretando na culpabilização do indivíduo (notadamente o aluno, sua família e o professor) pelas 

mazelas da educação em nosso país; b) concebe a relação professor-aluno como uma relação abstrata 

entre parceiros abstratos, ou seja, independente da realidade concreta onde tem existência; c) concebe 

o conhecimento psicológico como tendo função eminentemente técnica/instrumental, centrando-se na 

apresentação de novos “métodos de ensino”. Propõe-se uma psicologia que volte seu olhar para a rede 

de relações que constituem o cotidiano das instituições escolares – compreendidas como construções 

sociais – e procure construir novas formas de compreensão dos fenômenos engendrados em sue 

interior (fracasso escolar, relações de poder na escola, significados da indisciplina, apatia e violência 

escolar, cultura escolar e cultura popular etc.). Em consonância com tal referencial teórico, a mesa-

redonda pretende debater alguns aspectos que permeiam os cursos de formação de professores, 

apresentando a experiência de três docentes da disciplina Psicologia da Educação para cursos de 

Licenciatura. Serão enfatizadas questões relacionadas à necessidade da crítica à própria Psicologia 

como fio condutor da disciplina, ao desafio do trabalho com turmas de alunos oriundos de cursos de 

diferentes áreas e ao estágio supervisionado como atividade privilegiada de pesquisa, de análise do 

cotidiano escolar e de reflexão sobre o próprio processo de formação. 

 O ESTÁGIO SUPERVISONADO COMO ATIVIDADE PRIVILEGIADA NA ANÁLISE DOS PROCESSOS E 

PRÁTICAS DO COTIDIANO ESCOLAR 

JAQUELINE KALMUS – CENTRO UNIVERSITÁRIO FIEO  

A presente exposição pretende apresentar experiências desenvolvidas na disciplina Psicologia da 

Educação e sua articulação com o estágio supervisionado em cursos de licenciatura do Centro 

Universitário Fieo. Essa articulação promove junto ao educador em formação o embasamento teórico 

que permita questionar as concepções muitas vezes reducionistas e estereotipadas sobre os 

participantes do processo educacional, sobretudo no que se refere às características psicológicas do 

aluno e de sua família. Nossa proposta de estágio estrutura-se, sobretudo, como processo de pesquisa 

que busca conhecer as diferentes versões daqueles que constroem o cotidiano escolar – educadores, 

alunos, pais e demais trabalhadores da escola – acerca dos fenômenos que ocorrem em seu interior, 

dentre os quais: a relação professor-aluno; as relações de poder na instituição escolar; o preconceito 

em sala de aula; os problemas de aprendizagem; os significados dos atos de indisciplina; as marcas 

das trajetórias escolares; a violência escolar; o papel dos diversos trabalhadores da escola. Em outras 

palavras, procura-se estabelecer uma análise dos processos e práticas desenvolvidos na instituição 
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escolar a partir da “voz” de seus participantes, atentando-se para o caráter ideológico de muitas 

concepções, para as contradições e para a multiplicidade da realidade das escolas. Ao mesmo tempo, 

o processo de formação de professores também se faz como processo de auto-reflexão. Assim, 

propõe-se também como atividade aos estagiários/alunos da disciplina Psicologia da Educação o 

resgate da memória de seu processo de formação, atrelado à reflexão sobre o próprio sentido da 

formação escolar e de sua formação enquanto agente formador. 

 PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO: CONSTRUINDO UMA RELAÇÃO DE INTERLOCUÇÃO ENTRE 

PROFESSORES EM FORMAÇÃO E OS CONHECIMENTOS PSICOLÓGICOS 

  ANABELA ALMEIDA COSTA E SANTOS – UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA  

Psicologia e Educação historicamente têm mantido uma relação bastante próxima. Por muito tempo, a 

inserção da Psicologia no campo educacional caracterizou-se por oferecer informações a respeito de 

processos cognitivos e afetivos do aprendiz e pelo caráter prescritivo a respeito da prática do professor. 

Tal modo de relação entre essas áreas de conhecimento comparece nas expectativas que atualmente 

professores em formação atribuem à disciplina Psicologia da Educação, ou seja, esperam indicações 

sobre modos de proceder na prática docente. Atualmente, a psicologia escolar crítica tem feito 

importantes avanços teóricos no sentido de propor reflexões e compreensões mais amplas das 

questões escolares que possam abranger a complexa rede de relações que constituem as instituições 

de ensino. A partir dessa concepção teórica, faz-se necessário propor aos futuros educadores um 

exercício de fazer novos questionamentos à Psicologia e, assim, constituir uma relação de interlocução 

com os saberes psicológicos. O presente trabalho pretende apresentar experiências – que incluem a 

escolha de conteúdos e estratégias –, desenvolvidas em cursos de licenciatura da Universidade 

Federal de Uberlândia, no sentido de propor diálogos e reflexões críticas a respeito dos conhecimentos 

psicológicos e de como estes podem contribuir para uma prática docente comprometida com o princípio 

da educação como bem universal que deve ser efetivado com qualidade. 

 PSICOLOGIA E LICENCIATURA: DESAFIOS DE UMA PRÁTICA INTERDISCIPLINAR  

   CARMEN LÚCIA REIS –UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 

A constituição da Psicologia como ciência articulou-se com questões da Educação. Tal fato foi 

garantindo historicamente um lugar nos currículos dos cursos de formação de professores: a disciplina 

Psicologia da Educação. Nossa proposta é compartilhar os desafios atualmente encontrados com as 

turmas da disciplina Psicologia da Educação oferecidas nos diferentes cursos da Licenciatura da 

Universidade Federal de Uberlândia. Na referida instituição, os alunos têm a liberdade de optar por 

essa disciplina de acordo com a sua disponibilidade e seu interesse, uma vez que são oferecidas 

inúmeras turmas em diferentes horários e para os diversos cursos. Constituem-se turmas que se 

caracterizam por reunir alunos advindos de cursos das grandes áreas do conhecimento: Humanas, 

Exatas e Biológicas. Nesse contexto nos deparamos com indagações como: Quais são as contribuições 

da Psicologia para a Educação? O que a Psicologia tem a dizer para os professores em formação? E, 

além disso, o que problematizar com turmas que reúnem alunos de diferentes cursos? Como 

possibilitar um diálogo rico nesse cenário de diversidade? Diante desse contexto entendemos que a 

interdisciplinaridade é um elemento desafiador para o docente da licenciatura que se depara com um 

grupo misto tendo que acolher maneiras distintas de perceber o ser e o fazer do professor. Tal 
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diversidade revela-se também como ponto de ampliação dos olhares sobre o conhecimento propiciando 

uma aproximação interdisciplinar das questões escolares. 

 
DA EDUCAÇÃO INFANTIL AO ENSINO SUPERIOR: UMA PROPOSTA 

INTERDISCIPLINAR DE ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL 
 Área temática: Atuação do Psicólogo 

  Coordenação: CAROLINE TOZZI REPPOLD 

A prática da psicologia escolar estende-se desde a atenção à primeira infância, na educação infantil, 

até a formação universitária. Em cada etapa vital, a psicologia escolar pode estar atenta para conflitos 

inerentes ao desenvolvimento de cada etapa, contribuindo em um trabalho de prevenção e promoção 

de saúde mental, bem como de diagnóstico e encaminhamento para diferentes especialidades. O 

propósito dessa mesa é apresentar um panorama das possibilidades de pesquisas e intervenção do 

psicólogo e do pedagogo na educação, ilustrando a experiência de atendimento na educação infantil, 

no trabalho com adolescentes do ensino médio e no contexto universitário. As questões referentes às 

principais queixas no campo escolar e à importância do trabalho interdisciplinar serão norteadoras do 

debate dessa mesa. 

 SAÚDE MENTAL DE ADOLESCENTES NO CONTEXTO ESCOLAR 

CAROLINE TOZZI REPPOLD – UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO 

ALEGRE  

A proposta dessa apresentação é discutir resultados de pesquisas relativas ao ajustamento psicológico 

juvenil, de modo a suscitar uma reflexão sobre os parâmetros normativos da saúde psíquica de 

adolescentes na prática da psicologia escolar e sobre os fatores que moderam o desenvolvimento 

adaptativo e o bem-estar subjetivo nessa população. Através dessa análise, pretende-se: 1) discutir a 

pertinência da abordagem nosográfica na avaliação de adolescentes; 2) enfatizar a relevância de se 

avaliar o estado de saúde psicológico dos adolescentes a partir de um contínuo entre a saúde e a 

psicopatologia (enfoque dimensional); 3) justificar a necessidade da elaboração de estratégias de ação 

profissional que contemplem, no campo da intervenção terapêutica e da prevenção psicológica, 

especificidades do desenvolvimento juvenil; 4) ressaltar os resultados de estudos sobre a prevalência 

das principais queixas de transtornos mentais juvenis no contexto escolar e sobre o efeito mediador dos 

comportamentos disfuncionais juvenis no desenvolvimento afetivo, cognitivo ou social e na qualidade 

de vida; 5) apresentar dados sobre os processos de risco e proteção envolvidos nas comorbidades de 

transtornos de aprendizagem e de transtornos anti-sociais. Para finalizar, serão discutidos também, 

como possíveis alternativas para ação no campo da psicologia escolar, resultados de intervenções 

preventivas relacionadas à modificação de comportamento disfuncional manifestos por adolescentes 

com sintomas subclínicos, ao treino de habilidades sociais ou às práticas multiprofissionais de 

orientação parental. 

 SAÚDE MENTAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

CLAUDIA WEYNE CRUZ – UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE 

/ ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA  

A proposta dessa apresentação é indicar algumas possibilidades de intervenção do psicólogo no âmbito 

da educação infantil a partir do relato de experiência do trabalho desenvolvido junto a uma equipe 
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multiprofissional. As práticas de atenção à infância, com o reconhecimento da importância dos 

primeiros anos de vida no desenvolvimento, sofreram profundas modificações na última década. O 

cuidado e a educação são atualmente reconhecidos como um direito da criança desde o seu 

nascimento, garantido por dispositivos legais.  Por isso, o trabalho de prevenção e promoção em saúde 

nessa etapa do desenvolvimento (de zero a seis anos) tornou-se mais complexo, exigindo dos 

psicólogos, além da capacidade de trabalho em equipe, a construção de novas formas de intervenção 

que superem o modelo de atuação voltado para a adaptação e atendimento do “aluno problema”. 

Dentre as possibilidades de intervenção, o psicólogo juntamente com outros profissionais poderá: 

promover cursos de capacitação para os professores sobre o desenvolvimento infantil e seminários 

para discutir o projeto político pedagógico e suas implicações no processo de ensino e aprendizagem, 

realizar atividades de educação e saúde com a comunidade escolar, identificar problemas de 

desenvolvimento e encaminhar a criança para o atendimento especializado, assessorar os professores 

na construção dos projetos adequados a faixa etária das crianças, prestar atendimento aos pais, visar à 

promoção do desenvolvimento sadio da criança em suas várias dimensões (cognitiva, física, emocional, 

social e moral). 

 SAÚDE MENTAL NO CONTEXTO UNIVERSITÁRIO  

   CLEIDILENE RAMOS MAGALHÃES – UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE 

PORTO ALEGRE 

A proposta dessa apresentação é traçar um panorama da necessidade e das possibilidades de 

intervenção no campo da saúde mental observadas no âmbito acadêmico, bem como das principais 

queixas e problemas psicossociais enfrentados por estudantes e docentes no contexto universitário. 

Trata-se de um relato de experiência do trabalho desenvolvido com universitários e professores da área 

da saúde em uma instituição pública federal de ensino, por meio de ações desenvolvidas pelo Núcleo 

de Apoio Psicopedagógico (NAP) da universidade, composto por pedagogas, psicólogas e uma 

assistente social. Dentre as atividades realizadas pelo NAP, podem-se mencionar o programa de tutoria 

(acolhimento e acompanhamento de alunos), grupos operativos para alunos ingressantes, counseling e 

encaminhamento a atendimento psicológico, assessoria pedagógica a docentes e alunos, orientação 

familiar, promoção de atividades de formação continuada sobre questões pedagógicas e atividades de 

formação humanística e cultural, destinadas a toda comunidade acadêmica. A experiência em questão 

demonstra a aceitação e reconhecimento do trabalho interdisciplinar na instituição e a necessidade 

crescente de práticas educativas sensibilizadoras no campo da saúde mental. Ressalta-se a 

importância de ações promotoras do desenvolvimento integral do aluno, no âmbito pessoal, acadêmico 

e profissional, bem como do bem-estar psicossocial de todos membros da instituição. Cabe destacar 

também a importância da relação universidade-família, ainda a ser construída, especialmente 

considerando que muitos alunos são oriundos de outras cidades e a adaptação desses à vida 

universitária coincide com a transição para a vida adulta e com a aquisição de autonomia, o que 

repercute em termos dos índices de saúde mental nesse contexto. 
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PERSPECTIVAS EM EDUCAÇÃO INFANTIL:   IMPORTÂNCIA DOS 
ESTUDOS  COM CRIANÇAS, PROFESSORES E DA 
CONSTITUIÇÃO DA PERSONALIDADE INFANTIL 

 Área temática: Desenvolvimento Humano 

  Coordenação: CELIA VECTORE 

O objetivo do simpósio é apresentar estudos  desenvolvidos em contexto brasileiro, que ampliam a 

compreensão da importância dos serviços prestados à criança pequena, considerando diferentes 

modos de se pesquisar a própria criança, seus professores e o papel da constituição da personalidade 

humana, num estágio de vida fundamental para tal   desenvolvimento. Para tanto,  Celia Vectore 

enfatizará os resultados com   pesquisas realizadas com as crianças.  Tizuko M. Kishimoto relatará 

estudos desenvolvidos com professores e Lúcia H. F. Mendonça Costa enfatizará os trabalhos que 

consideram o desenvolvimento da personalidade infantil em contextos coletivos. Todos os estudos a 

serem relatados contribuem para realçar a importância de  trabalhos de natureza interdisciplinar, em 

especial, os oriundos da psicologia escolar e da educação para a promoção de uma educação infantil 

de qualidade. 

 FORMAÇÃO EM CONTEXTO: PESQUISA QUE SE FAZ “COM AS CRIANÇAS” E NÃO “SOBRE” AS 

CRIANÇAS 

CELIA VECTORE – UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA  

Trata-se da apresentação de dois estudos, envolvendo a pesquisa com crianças, que podem auxiliar a 

tarefa do profissional de psicologia escolar e educacional atuando em instituições infantis. O estudo 1 

versou sobre a “Avaliação da Instituição Infantil pelas Crianças” (Silva e Vectore, 2007) e  o estudo 2 

considerou o “O abrigamento de crianças: um olhar dos abrigados” (Carvalho e Vectore, 2008). Para 

tanto, considerou-se que a maioria dos estudos envolvendo crianças pequenas fala sobre a criança e 

dentro de uma perspectiva adultocêntrica e assim, se elegeu a entrevista, como escolha metodológica   

para se conhecer a perspectiva das   crianças. O estudo 1 teve como objetivo edentificar, sob a 

perspectiva infantil, os critérios de avaliação da qualidade do ensino pré-escolar. Participaram quinze 

crianças, de cinco e seis anos, sendo quatro do sexo masculino e onze do sexo feminino, estudantes 

de uma instituição pré-escolar particular, da cidade de Uberlândia, MG, que foram divididas em dois  

trios e dois grupos, com quatro e cinco crianças, conforme sugere Oliveira –Formosinho (2008). O 

procedimento para a coleta de dados envolveu a realização de oficinas psicopedagógicas. Os dados 

obtidos foram analisados e resultaram na identificação de sete categorias. Os resultados indicaram a 

pertinência de se considerar a avaliação efetivada pela criança, como um componente importante na 

promoção da qualidade da educação infantil.  O estudo 2, buscou compreender o  universo da criança 

institucionalizada em  abrigo, por meio das narrativas das histórias infantis. Para tanto, foram realizadas 

nove oficinas com três grupos, tendo cada um três crianças, sendo o grupo 1 (7anos),   o   2 (6 anos) e 

o    3 (5 anos). As oficinas foram áudio-gravadas e transcritas para análise do conteúdo. Os achados 

sobre as crianças evidenciaram o pouco contato com as histórias infantis, manifestando 

comportamentos e falas tipicamente de adultos em suas narrativas, fator preocupante considerando o 

estágio de vida pesquisado. Considerando a importância das histórias infantis para o desenvolvimento 

da criança sugere-se que tal item seja contemplado em programas de capacitação de educadores, de 

modo a ser inserido nas rotinas de instituições abrigo. 
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 FORMAÇÃO EM CONTEXTO: PESQUISA QUE SE FAZ “COM OS PROFESSORES” E NÃO “SOBRE” 

OS PROFESSORES 

  TIZUKO MORCHIDA KISHIMOTO – UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO  

Tradicionalmente, a pesquisa sobre a prática pedagógica foi efetuada sem a colaboração dos 

professores. O foco da pesquisa que se faz „com professores‟  tem tido impacto positivo nas reflexões 

dos profissionais sobre  suas  práticas pedagógicas . Essa forma de pesquisar com a colaboração dos 

profissionais acaba formando os participantes  durante o processo de investigação  colaborativa. A 

participação do profissional junto à equipe de pesquisa, durante o processo de definição do objeto a 

estudar, na coleta e análise dos dados com usos de quadros teórico-metodológicos contribui para a 

melhoria da relação teoria-prática, que se  reflete  na qualidade do trabalho com as crianças , colabora 

para a construção da identidade profissional e leva à emancipação.  Essa orientação é adotada pela  

formação em contexto que se  fundamenta na abordagem ecológica,  que prevê a  participação do 

profissional em diferentes contextos (microssistemas), que dialogam e propiciam aprendizagens 

colaborativas. A abordagem ecológica é essencial para a concepção de formação em contexto, que se 

baseia  no crescimento do professor a partir da influência dos diversos contextos em que participa, 

como na escola, na universidade, em visitas a outros centros, em oficinas práticas e nos seminários de 

estudo. Nesse espaço ecológico,  o “lócus” da escola  é  um contexto de desenvolvimento profissional 

relevante. Em outros contextos, novos papéis são oferecidos aos profissionais que são estimulados a 

interagir  e a se  comunicar com profissionais de diferentes contextos. Os contextos culturais e sociais 

mais vastos para a formação profissional e  o apoio nos momentos de transições ecológicas são 

essenciais no processo de profissionalização. Para exemplificar  como a pesquisa que se faz “com” 

professores tem  impacto na melhoria da qualidade do trabalho com as crianças e colabora para o 

aperfeiçoamento profissional dos envolvidos  serão utilizadas três investigações realizadas na 

modalidade de pesquisa-ação. A primeira pesquisa mostra como o objeto a ser investigado tem origem 

no lócus da escola, emerge das preocupações de seus participantes, como o caso do nível de ruído no 

Cei Suzana Campos Tauil, que leva a uma pesquisa-ação colaborativa envolvendo pedagogos, 

arquitetos, médicos e profissionais da unidade infantil. A segunda  investigação mostra a importância da 

mediação de outros parceiros, nos momentos de transições ecológicas , que pode ser exemplificado no 

apoio pedagógico recebido pela professora  da EMEI Benedicto Castrucci, que aprendeu a organizar o 

espaço fisco de sua sala para dar voz às crianças e melhorar sua prática pedagógica. O terceiro 

exemplo evidencia  o processo de  profissionalização e o impacto positivo nas práticas pedagógicas, 

durante a  participação dos professores  em diferentes contextos,  conforme a voz dos participantes. As 

unidades infantis envolvidas nas pesquisas citadas participam do processo de formação em contexto 

desenvolvido pela pesquisadora no Grupo de Pesquisa: Contextos Integrados de Educação Infantil, 

instituído e registrado no CNPQ  desde 2000. 

 PAIS, EDUCADORES E A CONSTITUIÇÃO DA PERSONALIDADE INFANTIL: CONTRIBUIÇÕES PARA 

A EDUCAÇÃO EM CONTEXTOS COLETIVOS  

   LÚCIA HELENA FERREIRA MENDONÇA COSTA – UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 

Compreender os sinais e os sentidos característicos das primeiras manifestações da formação da 

personalidade infantil fundamenta um  trabalho mais sensível do educador, dos pais e dos profissionais 

que atuam direta ou indiretamente nas instituições educacionais.   Para tanto, faz-se necessário pensar 
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a constituição humana numa perspectiva histórico cultural, entendida como um processo que envolve a 

co-construção nas e pelas interações que as pessoas estabelecem em contextos específicos, 

socialmente e culturalmente organizados.   Neste trabalho serão apresentados  alguns  estudos  que 

estão sendo desenvolvidas  que retratam a   preocupação com a formação da criança em espaços 

coletivos, em especial, em creches, em acolhimento institucional, imprimindo a marca da multiplicidade 

da pessoa, através da  investigação com educadores, pais e crianças.  O autor  que fundamenta  tal 

olhar é  Wallon    (2002), que acredita que  os primeiros contatos entre a criança e o ambiente familiar 

são de ordem afetiva. A sua comunicação é pelo diálogo tônico, portanto, afetiva e acontece numa certa 

continuidade, pois a criança está unida no outro, confundida com ela mesma, com as pessoas, com o 

meio ambiente. É pela interação que vai sendo possível esta diferenciação eu-outro, recurso importante 

para a formação da identidade infantil. Isto porque o outro, muitas vezes, não cumpre exatamente a 

função da continuidade, ele não responde de forma fundida, rompendo com os desejos da criança, 

frustrando-a, desafiando-a. Os movimentos lúdicos são necessários ao desenvolvimento infantil e são 

eles que vão permitir à criança se posicionar diante do outro: opondo-se, negando-o, imitando-o. É 

neste processo de construção de posicionamentos que ela vai se diferenciando e formando a sua 

individualidade, a sua identidade. Ao crescer a criança vai tendo contato com outros meios sociais que 

lhe oferecem outras experiências e oportunidades, como por exemplo, o meio escolar. A partir da 

perspectiva walloniana, é os estudos serão relatados, com ênfase na indissociabilidade dos elementos 

interacionais-pessoais-contextuais que constituem a identidade infantil. 

 
AFETIVIDADE E APRENDIZAGEM: O QUE REVELAM ALGUMAS 

PESQUISAS 
 Área temática: Desenvolvimento Humano 

  Coordenação: LAURINDA RAMALHO DE ALMEIDA 

A mesa propõe-se a discutir algumas pesquisas desenvolvidas no Programa de Estudos Pós-

Graduados em Educação: Psicologia da Educação da PUC-SP que retratam situações cotidianas de 

sala de aula, em diferentes níveis de ensino, iluminadas pela teoria de desenvolvimento de Henri 

Wallon. Os resultados das pesquisas ressaltam a importância dos vínculos positivos das relações 

professor-aluno estabelecidas e, consequentemente, a relevância de o professor atentar, na sala de 

aula, para atender às necessidades afetivo-cognitivas dos alunos e as suas próprias. As pesquisas 

relatadas – com professores do ensino superior, alunos e professores do ensino fundamental – trazem 

reflexões sobre as diversas formas de interação que se estabelecem no cotidiano da sala de aula e a 

importância de um ambiente emocional favorável à aprendizagem. Ao evidenciarem que um clima de 

afetividade tem impacto no desempenho dos alunos, mostram a necessidade de se pensar em 

intervenções ao nível das interações no contexto escolar. Se estas forem praticadas em sentido 

positivo, as possibilidades de crianças, jovens e adultos são potencializadas. 

 COM A PALAVRA, AS CRIANÇAS: OS SENTIMENTOS DE ALUNOS E ALUNAS DA PRIMEIRA SÉRIE 

DO ENSINO FUNDAMENTAL 

CLAUDIA MARIA LABINAS RONCON SAUD – PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO 

PAULO  
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A dimensão afetiva no processo ensino-aprendizagem foi enfatizada no presente estudo, que teve 

como objetivo conhecer os sentimentos de alunos e alunas da primeira série do Ensino Fundamental, 

em relação às experiências vividas neste contexto, bem como identificar suas situações provocadoras. 

A coleta de dados foi feita por meio de entrevista semi-estruturada, priorizando dar voz aos alunos e 

alunas de duas classes de primeira série de uma escola particular, em uma cidade do interior de São 

Paulo. A seleção dos participantes deu-se por meio de sorteio de meninos e meninas, distribuídos em 

quatro grupos de quatro crianças cada um. Para análise e discussão dos dados, foi utilizado o 

referencial teórico de Henri Wallon. Os resultados apontaram para a presença de sentimentos positivos 

e negativos em relação a diferentes situações: à professora, à avaliação, ao recreio, à chegada na 

escola, à saída da escola, aos conteúdos escolares e à primeira série propriamente dita. Concluiu-se 

que os alunos e alunas participantes apresentaram sentimentos muito mais positivos do que negativos 

em relação à experiência na primeira série. Os sentimentos negativos indicam que é preciso repensar 

algumas situações provocadoras, para que se possa, cada vez mais, corresponder às necessidades, 

possibilidades e características das crianças. Ouvir o que elas têm a dizer auxiliará os educadores 

nesta tarefa de repensar as condições de ensino.  

AFETIVIDADE NA DOCÊNCIA: SENTIMENTOS DE PROFESSORAS NO DIA-A-DIA DA SALA DE 

AULA 

  ANA MARIA GIMENES CORRÊA CALIL – UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ  

O presente trabalho surgiu a partir de inquietações acerca da afetividade, de como lidar com a 

dimensão afetiva na relação professor e aluno em todos os momentos de sua interação. Utilizei o 

espaço da sala de aula onde as circunstâncias nos transportam a todo o momento para um ir e vir de 

emoções e sentimentos e, qualquer que seja a proposta pedagógica a dimensão afetiva está presente e 

não menos importante que a cognitiva, pois formam um par dialético. O objetivo do trabalho foi 

identificar quais são os sentimentos experimentados por professores em relação à docência, quais são 

as situações indutoras desses sentimentos. Os dados foram colhidos por meio de entrevista semi-

estruturada, tendo como participantes, uma professora de 4º e uma professora de 5º ano do Ensino 

Fundamental público estadual e foram colhidas em duas etapas complementares. Os resultados 

apontaram sentimentos positivos e negativos, na construção da relação professor e aluno; revelaram 

sentimentos das professoras que extrapolaram a esfera da sala de aula e, sobretudo, indicaram a 

necessidade de trabalhos de formação inicial e continuada que desenvolvam a capacidade dos 

professores em lidar com a afetividade que permeia a docência. 

 A RELAÇÃO, NA ATIVIDADE DOCENTE, DE PROFESSORES DE UM CURSO DE PEDAGOGIA COM 

O COMPUTADOR  

   LUCIANA CICUTTO MORTARELLO – UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO  

A utilização das Tecnologias da Informação e da Comunicação na área educacional, como ferramenta 

de apoio ao processo de aprendizagem, transforma o papel do professor, uma vez que ele torna-se o 

mediador desse processo. Esse trabalho propôs-se pesquisar sobre a relação de professores de um 

curso de pedagogia com o computador em sua atividade docente. Como referencial teórico essa 

pesquisa apoiou-se nos estudos de Wallon, sobre afetividade. Participaram dessa pesquisa cinco 

professores. Os dados foram obtidos por meio de depoimentos. O primeiro depoimento foi escrito e 

teve a seguinte comanda: "Qual sua relação com o computador em seu trabalho docente, ontem, hoje e 
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amanhã?” Para aprofundamento, um segundo foi solicitado, desta vez de forma oral. A partir da análise 

dos dados foi possível constatar que a relação desses professores com o computador, atualmente, é 

amistosa, pois se habituaram a utilizá-lo, tanto na vida particular como profissionalmente, porém não 

como ferramenta de apoio ao processo de aprendizagem. O resultado desta pesquisa indica que se 

forem mais exigidos quanto ao aprofundamento do uso do computador, como uma ferramenta 

facilitadora do processo de aprendizagem, os professores podem responder de forma positiva; no 

entanto, as instituições precisam instituir políticas que almejem além da aquisição de recursos, a 

preparação e a motivação de professores e alunos, para esse fim. 

 
PERSPECTIVAS PSICOSSOCIAIS SOBRE MEDIDAS SÓCIO-

EDUCATIVAS E INSTITUIÇÕES TOTAIS 
 Área temática: Pesquisa em Psicologia Escolar/Educacional 

  Coordenação: MARCELO DOMINGUES ROMAN 

A separação entre adolescentes autores de atos infracionais e criminosos comuns é uma conquista 

relativamente recente na história dos sistemas de justiça. A partir do início do século XX, adolescentes 

passam a ser juridicamente considerados como seres em desenvolvimento e que devem, sobretudo, 

ser educados. Isso faz com que adolescentes transgressores deixem de cumprir penas com adultos e 

passem aos cuidados de instituições oficialmente voltadas ao atendimento educativo. Porém, também 

faz parte da história a denúncia da desumanidade perpetuada nessas instituições. Sob pretexto de 

impor tutela para melhor proteger e educar, instituições totais torturam e infringem direitos já 

conquistados por presos comuns. Exemplos disso são as barbáries cometidas em instituições de 

atendimento sócio-educativo espalhadas por todo Brasil. Nesse processo, a psicologia desempenha 

importantes funções: são psicólogos que avaliam e ajudam a construir teoricamente a “periculosidade” 

desses adolescentes. Entretanto, cabe também à psicologia desconstruir esses mecanismos de 

desumanização e colaborar para a construção de instituições efetivamente educativas para 

adolescentes em conflito com a lei. Este é o objetivo deste simpósio. A partir de três diferentes 

pesquisas em psicologia, são enfocados: 1) processos ideológicos e materiais de desumanização de 

adolescentes em conflito com a lei; 2) avaliações realizadas por psicólogos e 3) condições de trabalho 

na maior instituição de privação de liberdade para adolescentes do país. Espera-se assim discutir, sob 

pontos diversos de análise, princípios para uma psicologia compromissada com a educação desses 

adolescentes. 

 MECANISMOS DE DESUMANIZAÇÃO DE ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI 

MARCELO DOMINGUES ROMAN – UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO / UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

SÃO PAULO  

Via de regra, adolescentes em conflito com a lei são tratados em nossa sociedade por meio do 

encarceramento. Faz parte da opinião pública a idéia de que esta é a forma mais adequada para 

proteger a sociedade e corrigir jovens transgressores. O cárcere busca associar isolamento, punição e 

reeducação. Isso permite que as instituições dedicadas a esses fins mostrem-se historicamente como 

espaços de desumanização: denúncias de tortura, maus tratos e condições precárias de trabalho 

insistem em perdurar. Como é possível que práticas tão bárbaras permaneçam incólumes ao longo de 

toda história do país? Esta apresentação aponta os mecanismos que apóiam e concretizam a 
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desumanização com que são vistos e tratados adolescentes em conflito com a lei no Brasil. Estes 

mecanismos podem ser divididos, esquematicamente, em três modalidades: ideológicos, institucionais 

e cotidianos. Assim, a imagem do adolescente autor de ato infracional é construída de tal forma que o 

coloca como doentio, cruel, responsável pelo incremento da criminalidade em nossa sociedade. Essa 

imagem justifica e fomenta um tratamento institucional que conjuga desprezo e violência como 

princípios programáticos de uma medida que deveria ser sócio-educativa. Contudo, a imagem de uma 

delinqüência degenerada e o tratamento desprezível a ela dispensada não poderiam se sustentar caso 

não houvesse, no centro do fazer social, mecanismos básicos de desumanização: vivemos diariamente 

e contribuímos para a reprodução de uma sociedade inerentemente mutiladora da existência humana. 

Este trabalho visa, enfim, relacionar a problemática da adolescência em conflito com a lei com o 

funcionamento básico de nossa sociedade. 

 A AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA DE ADOLESCENTES PRIVADOS DE LIBERDADE 

  FLÁVIO AMÉRICO FRASSETO – UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO / UNIVERSIDADE BANDEIRANTE

  

Dentre as diversas práticas psicológicas aplicadas à Justiça, carece de aprofundamento a elaboração 

de laudos psicológicos sobre adolescentes sujeitos a privação de liberdade pela prática de ato 

infracional. O particular enquadre da relação psicólogo-adolescente suscita questionamentos de ordem 

técnica que relativizam os achados sobre a psicodinâmica do avaliado quase que de modo incompatível 

com o valor de “verdade” típico a toda atividade laudatória. Quando o laudo sugere aplicação ou 

manutenção de medida privativa de liberdade, implicações de ordem ética multiplicam-se, indo desde o 

contrato, sigilo, devolutiva etc., até a própria legitimidade da proposta de segregação. No limite, o 

questionamento chega ao ponto de se cogitar de um estatuto ético diferenciado ao psicólogo quando, 

transcendendo sua vocação de ajuda ao atendido, compromete-se com tarefa típica de segurança 

social. A avaliação psicológica do adolescente infrator impacta, decisivamente, decisões judiciais sobre 

tipo e duração da medida, ocupando o laudo relevante lugar de prova em processo judicial no qual ao 

adolescente é deferido, por lei, o direito à ampla defesa. A atividade avaliatória, assim, reclama do 

psicólogo a nem sempre fácil observância do direito básico do adolescente processado, por exemplo, à 

privacidade, à não confissão, ao respeito, à opinião, à voluntariedade, à não discriminação, à não 

internação etc. Propõe-se, assim, uma reflexão sobre esse fazer psicológico e sua demanda, 

objetivando-se indagar o lugar e a possibilidade da avaliação psicológica de adolescentes privados de 

liberdade minimamente compatíveis com princípios éticos, técnicos e jurídicos que devem orientar toda 

atuação profissional. 

 VIOLÊNCIA E SOFRIMENTO ENTRE OS TRABALHADORES DA FUNDAÇÃO CASA  

   ERICH MONTANAR FRANCO – UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO / UNIVERSIDADE PRESBITERIANA 

MACKENZIE 

Pretende-se apresentar uma reflexão crítica sobre a complexidade institucional que produz uma lógica 

de trabalho perpetuadora da violência na Fundação Casa. Sustenta-se a necessidade de reconhecer 

que essa instituição é parte integrante da estrutura que sustenta objetivamente e subjetivamente nossa 

sociedade. Desta forma, esses sujeitos, ao mesmo tempo em que são responsabilizados pela violência 

na Instituição, são indispensáveis para sua manutenção. Enredados nas tramas da violência e nas 

contradições institucionais, os trabalhadores dessa fundação não conseguem produzir significados 
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sobre sua própria condição, o que resulta em grande sofrimento. Essa combinação de fatores contribui 

para que seja reforçada a cultura da violência nas unidades de internação, fato que produz um efeito 

negativo direto sobre os adolescentes internados. O que se transmite intersubjetivamente nessa 

instituição, tanto para os adolescentes internados quanto para os trabalhadores, é aquilo que a 

sociedade não pode dizer; é o abandono e a possibilidade de não cumprir as regras em benefício 

próprio. Devemos entender, enfim, que para esses trabalhadores a violência consiste em uma 

ferramenta para o trabalho, mas também serve como recurso para suportar as tensões e o sofrimento 

psíquico vividos no pátio das unidades. Faz-se urgente a necessidade de intervenções que acolham e 

auxiliem esses trabalhadores a superarem e a transformarem essa contextura institucional na qual 

estão enredados. Eles não devem ser reconhecidos como vítimas inocentes, mas como uma grande 

força para a transformação institucional. 

 

OS DESAFIOS DA FORMAÇÃO DOCENTE E A ALFABETIZAÇÃO EM 
RONDÔNIA: PESQUISAS RECENTES 

 Área temática: Formação do Educador 

  Coordenação: MARIA IVONETE BARBOSA TAMBORIL 

 Financiador: CNPQ e UNIR 

A não-aprendizagem de uma parcela significativa de crianças que ingressam no ensino fundamental 

vem recebendo diferentes explicações ao longo da história da educação brasileira. Explicações estas 

que, historicamente, responsabilizam as crianças e suas famílias pelo fracasso escolar. Ao lado destas 

medidas vemos os sistemas escolares ampliando cada vez mais o tempo escolar para o processo de 

alfabetização com a implantação de Ciclos que evitam a reprovação entre uma série e outra, ou 

desenvolvendo projetos de formação sob diferentes perspectivas teóricas que nem sempre se articulam 

com as necessidades dos profissionais e demais sujeitos que estão na escola. Considerando essa 

realidade, o presente simpósio pretende problematizar, a partir de pesquisas realizadas em diferentes 

municípios de Rondônia, os desafios que se colocam para os profissionais da Educação e da 

Psicologia, especialmente os docentes, no âmbito da alfabetização escolar de crianças das escolas 

públicas, uma vez que a não-aprendizagem da leitura e da escrita tem se constituído como a principal 

barreira na construção de uma escola pública verdadeiramente democrática. 

 A PRÁTICA PEDAGÓGICA DE PROFESSORAS ALFABETIZADORAS NA CIDADE DE VILHENA-RO. 

MARIA IVONETE BARBOSA TAMBORIL – UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – CAMPUS DE 

VILHENA  

O trabalho apresenta os resultados do estudo desenvolvido no âmbito do projeto “A prática pedagógica 

de professoras alfabetizadoras: um estudo no Portal da Amazônia”, que teve por objetivo analisar o 

impacto do Programa de Formação de Professores Alfabetizadores (PROFA), no desenvolvimento do 

trabalho pedagógico das professoras alfabetizadoras que atuam nas classes do Ciclo Básico de 

Aprendizagem (CBA), nas escolas estaduais, na cidade de Vilhena-RO. O programa analisado, O 

PROFA, era destinado a atender prioritariamente professores e professoras que alfabetizavam, tanto 

crianças, como adultos. A partir de uma abordagem qualitativa e tendo como fonte de coleta dos dados 

empíricos a pesquisa documental, a observação e o grupo focal, descreve – com base no trabalho 

pedagógico – saberes mobilizados pelas professoras alfabetizadoras em situações do cotidiano da sala 
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de aula. Com base na observação foi possível desenvolver registros, in loco, sobre as experiências 

cotidianas das professoras, sujeitos deste estudo, e apreender os significados por elas atribuídos às 

suas realidades e às suas próprias ações. Os dados mostram que a prática docente exige ação e 

decisão o tempo todo e que para isso as professoras precisam mobilizar diferentes saberes na tentativa 

de agir e decidir com maior precisão. Observa ainda que, saberes importantes proposto pelo Programa 

devem ser incorporados às práticas docentes analisadas já que não estão totalmente presentes no 

trabalho pedagógico das professoras alfabetizadoras. 

 ALFABETIZAÇÃO, BILINGUISMO E INTERCULTURALIDADE: TEMATIZANDO A PRÁTICA 

PEDAGÓGICA COM DOCENTES INDÍGENAS ARARA-KARO E GAVIÃO-IKOLEN. 

  JOSÉLIA NEVES – UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – CAMPUS DE JI-PARANÁ  

Rondônia é um dos estados brasileiros que apresenta características multiculturais e plurilinguísticas. 

Em seu território existem 38 etnias indígenas conhecidas, dentre estas, o Povo Arara-Karo e o Povo 

Gavião-Ikolen. Ambos dividem a Terra Indígena Igarapé Lourdes em Ji-Paraná, Rondônia. São duas 

microssociedades: Arara – 200 pessoas, falam a língua Tupi Ramarama e o Gavião – 523 pessoas, 

falam Tupi Mondé. Considerando o contexto pós-contato, do ponto de vista cultural seus modos de vida 

evidenciam incorporações de hábitos e objetos das sociedades não indígenas ao lado de práticas 

tradicionais próprias. Atualmente possuem escolas nas aldeias, docentes indígenas e trabalham na 

perspectiva de efetivar cada vez mais um currículo intercultural. Nosso trabalho em tela é compartilhar 

uma experiência formativa continuada desenvolvida com 19 docentes Arara e Gavião em setembro de 

2005 na aldeia indígena Ikolen como atividade de extensão universitária. O curso foi pensado a partir 

de demandas apontadas pelos próprios docentes, como forma de continuação dos estudos do Projeto 

Açaí. O tema central foi o bilinguismo – conhecimento linguístico sobre sua própria língua, articulação 

oralidade e escrita, propiciando autonomia profissional ao docente como sujeito pensante de sua 

própria língua e de seu trabalho e a língua portuguesa em uma perspectiva sociolingüística. Principal 

problemática levantada: a não-alfabetização de crianças, jovens e adultos. Possíveis explicações: 

pressão das comunidades para ocorrer alfabetização só na língua portuguesa, o modelo de 

alfabetização proposto, (excessivas atividades de cópia e repetição mecânica) e a necessidade por 

mais estudos sobre o assunto e a prática alfabetizadora. 

 ALFABETIZAÇÃO ESCOLAR E FORMAÇÃO DOCENTE: QUE DIÁLOGOS SÃO ESTABELECIDOS 

COM A CULTURA DA CRIANÇA QUE APRENDE?  

   FLÁVIA PANSINI – UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – CAMPUS DE ROLIM DE MOURA 

Este trabalho busca articular as discussões vinculadas a duas pesquisas em torno da alfabetização 

escolar e do respeito às práticas culturais dos sujeitos. A primeira delas, realizada no ano de 2007 

buscou investigar se e de que maneira as práticas educativas em turmas de alfabetização de uma 

escola pública estadual do município de Rolim de Moura – Rondônia buscava considerar o sujeito que 

aprende do ponto de vista cognitivo e cultural. A segunda pesquisa, concluída no final de 2008, 

focalizou a inserção da problemática multicultural de educação como uma preocupação do currículo do 

curso de Pedagogia da Universidade Federal de Rondônia, levando em consideração os pontos de 

vista de discentes e docentes que atuavam na formação em dois campi da referida Universidade. A 

partir dos resultados alcançados nos dois estudos, apontamos a existência de relações entre as 

práticas escolares e a formação inicial de docentes. Assim, é possível afirmar que um dos fatores pelos 
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quais os docentes e a própria escola tem dialogado pouco com a cultura da criança deve-se em grande 

parte ao fato de que no decorrer de sua formação, as contribuições que o curso de Pedagogia para que 

os/as futuros/as professores/as percebam o universo social, econômico e cultural dos educandos/as 

como um elemento norteador das práticas pedagógicas desenvolvidas é, ainda, incipiente. 

 

 

 
ROMPENDO A PRODUÇÃO DE QUEIXAS ESCOLARES: AÇÕES DA 

SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 Área temática: Fracasso Escolar/Evasão 

  Coordenação: LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA SARAIVA 

Nesta mesa, serão apresentadas e refletidas ações nos âmbitos da saúde, educação e assistência 

social no atendimento de pessoas com questões relacionadas a dificuldades no processo de 

escolarização. As experiências apresentadas problematizarão maneiras tradicionais de se lidar com 

esta problemática, trazendo elementos para traçarmos ações intersetoriais para o enfrentamento 

dessas questões, potencializando ações coletivas e ampliando possibilidades de intervenção. Sabemos 

que na investigação de tais problemáticas, costuma-se priorizar aspectos individuais ou familiares de 

natureza física ou emocional, pouco se falando sobre a relação com a escola na produção da queixa. 

Alocando-se os problemas nos corpos das crianças e de suas famílias, o atendimento a este público é 

marcado pela individualização e naturalização de problemas sociais, políticos e institucionais. As 

experiências apresentadas apontam para tentativas de rompimento com esse modo de entendimento e 

intervenção sobre dificuldades no processo de escolarização. Ao tratar tais dificuldades enquanto 

queixas escolares, as ações desenvolvidas buscaram avaliar necessariamente a produção histórica e 

coletiva da queixa, o que implica buscar o quanto é possível alterar sua produção, afetando os 

fenômenos nos quais ela vai se viabilizando. Nos atendimentos realizados, nos diferentes âmbitos, o 

objeto deixou de ser a criança e suas famílias, acompanhadas de suas dificuldades e deficiências, 

passando a ser o território no qual se dá a produção da queixa. Intervindo sobre fenômenos, tais 

experiências apontam para a possibilidade (e necessidade) de inventarmos ações que buscam 

desnaturalizar e desindividualizar o processo de produção das queixas escolares, onde quer que 

lidemos com ele. 

 QUEIXAS ESCOLARES E ASSISTÊNCIA SOCIAL: O CASO DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA 

BOLSA FAMÍLIA QUE “DESCUMPRIRAM” A CONDICIONALIDADE DA EDUCAÇÃO 

LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA SARAIVA – UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO  

Neste trabalho, partiremos da experiência em um CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) 

de um município da grande São Paulo, para refletirmos o encontro entre a assistência social e as 

queixas escolares, apontando para novas possibilidades nesse encontro. O CRAS é uma unidade 

pública que oferece ações de proteção social básica, destinado a uma população em situação de 

vulnerabilidade social, decorrente da pobreza, privação e/ou fragilização de vínculos. Suas ações 

buscam a prevenção de situações de risco social, desenvolvendo potencialidades e fortalecendo 

vínculos familiares e comunitários. No atendimento prestado, os profissionais do CRAS – psicólogos e 

assistentes sociais – vêm se deparando cada vez mais com questões relativas a dificuldades no 
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processo de escolarização de crianças e adolescentes. Tais questões aparecem, sobretudo, no 

atendimento de famílias em situação de pobreza, beneficiárias de programas de transferência de renda, 

que com a condicionalidade da educação, vinculam o recebimento do benefício à frequência escolar de 

crianças e adolescentes. Nesse contexto, refletiremos atendimentos prestados a famílias beneficiárias 

do Programa Bolsa Família, cujos filhos apresentam frequência escolar abaixo de 85%, situação na 

qual são aplicadas sanções à família. Tais sanções vão de advertências, bloqueio, suspensão, até o 

cancelamento do benefício. Problematizando um atendimento muitas vezes de caráter meramente 

informativo, que acaba por individualizar e culpabilizar as famílias pelo descumprimento da 

condicionalidade, apresentaremos as ações que vêm sendo realizadas em um CRAS, ações estas que 

buscam considerar o descumprimento enquanto um processo complexo, no qual as relações aluno-

escola-família serão o foco de intervenção. 

 NOVAS PROPOSTAS DE ATENDIMENTO À QUEIXA ESCOLAR NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO: UMA 

CONSTRUÇÃO CRÍTICA? 

  INGRID ATTAN RODRIGUES – UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO  

Esta apresentação tem por objetivo discutir uma possibilidade de atuação da Psicologia no âmbito da 

Educação a partir nossa experiência na rede municipal de Carapicuíba. Atuamos em equipe 

multidisciplinar no atendimento a queixas escolares. Nosso contexto é semelhante àquele 

frequentemente relatado pelos psicólogos que como nós atuam junto ao ensino fundamental: grande 

número de crianças encaminhadas para atendimento clínico e recusa das escolas diante de propostas 

de atuação que tenham como alvo os educadores. Diante deste cenário, trocamos nossas queixas já 

cristalizadas sobre a resistência dos educadores pela reflexão sobre as propostas de trabalho que 

reformulamos a cada ano letivo. Perguntamo-nos se não temos nos queixado de nossos educadores de 

modo bastante semelhante àquele que eles se queixam dos seus alunos. Será que temos escutado as 

demandas que nos chegam? Será que nossas propostas não contam que pensamos serem eles (os 

educadores) os culpados pela produção das queixas escolares? A Psicologia Escolar ao fazer a crítica 

do modelo clínico como forma de intervenção também apontou o sistema educacional como produtor 

do fracasso escolar. Desde então, temos caminhado para eleição dos educadores como alvo de nossa 

intervenção. Neste sentido, questionamos se não cometemos a mesmo reducionismo das políticas 

públicas em Educação que desde os anos noventa elegeram os educadores como o grande problema 

da baixa qualidade da educação pública. Assim, propomo-nos a pensar se a atuação que temos 

proposto contribui para romper a produção das queixas escolares ou se tem sido menos crítica do que 

gostaríamos. 

 ORIENTAÇÃO À QUEIXA ESCOLAR: UM NOVO PARADIGMA PARA QUEIXAS ANTIGAS  

   VALERIA CAMPINAS BRAUNSTEIN – UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO / UNIVERSIDADE PAULISTA 

Num município próximo a São Paulo, numa Instituição de Saúde Mental, em 2006 havia uma demanda 

de 128 pacientes, alguns aguardando desde 2003, cujas queixas apresentadas na triagem eram de 

dificuldades escolares, esta demanda se intensificava nos meses onde ocorrem às avaliações nas 

escolas. Eram crianças e adolescentes que eram encaminhadas por profissionais da saúde, pelo 

conselho tutelar, por coordenadores escolares e professores, acompanhados de uma solicitação de 

diagnóstico e ou orientação de como lidar com a eles, pontuando como hipótese uma problemática 

alocada no paciente. Porém,o trabalho cotidiano e alguns estudos científicos demonstravam que na 



 
ISSN-1981-2566 

                                                                                                                                                                     

75 
 

maioria dos casos, os pacientes são sintomas de uma situação escolar e/ou social que está externa a 

sua ação. Refletindo sobre estes aspectos, duas psicólogas decidiram iniciar o atendimento com uma 

proposta de entender esta demanda dentro do contexto social e intervir de forma a contribuir 

remediativamente e preventivamente em toda a rede de relações que os envolvia. O desafio inicial foi 

de diminuir a demanda com rapidez e com resultados responsáveis que envolvessem uma análise da 

situação como um todo, iniciamos atendimento em grupos separados por faixa etária, por 

aproximadamente 8 atendimentos. Embora com dificuldades iniciais, como tempo para discussão de 

casos, horários para as visitas as escolas, difícil entendimento dos colegas com a nova configuração 

proposta, obtivemos resultados positivos que começaram a acontecer logo em seguida ao início dos 

atendimentos. 

 
PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO: UM ENCONTRO NECESSÁRIO A PARTIR 

DA ANÁLISE DA EXPERIÊNCIA DO PROJETO BOLSA 
ALFABETIZAÇÃO 

 Área temática: Leitura/Escrita 

  Coordenação: TATIANA PLATZER DO AMARAL 

 Financiador: FDE-SEESP 

A problematização da realidade da educação pública não pode se restringir ao entendimento da 

qualidade do ensino como uma mera consequência do estado motivacional de professores e alunos, 

como questão metodológica que se restringe à escolha de procedimentos mais eficazes ou como 

eficiência de teorias científicas acerca do desenvolvimento e aprendizagem. É uma estrutura de 

educação historicamente excludente. Nesta mesa-redonda temos como objetivo discutir a partir da 

experiência de implementação do projeto Bolsa Alfabetização a articulação com a concepção do projeto 

pedagógico de um curso de Pedagogia e suas implicações para a formação de futuros profissionais da 

educação que se desafiarão neste contexto educacional tão complexo. A primeira apresentação tem 

como objetivo discutir a formação de profissionais da educação pautando-se pela necessidade de 

fortalecimento das bases epistemológicas da prática docente e pela ruptura com as explicações 

hegemônicas acerca do fracasso escolar. A segunda apresentação volta-se para a implementação 

deste projeto a partir de duas perspectivas: a inserção do discente em formação no contexto escolar e 

as implicações para o docente da escola pública em termos de formação continuada. A terceira 

apresentação discute a implementação do Projeto Bolsa Alfabetização no nível mais elementar que é a 

sala de aula. 

 FORMAÇÃO DE EDUCADORES: PRINCÍPIOS DE UMA EXPERIÊNCIA E ARTICULAÇÃO COM O 

PROJETO BOLSA ALFABETIZAÇÃO 

TATIANA PLATZER DO AMARAL – UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES  

Esta apresentação tem como proposta discutir a formação de profissionais da educação pautando-se 

pela necessidade de fortalecimento das bases epistemológicas da prática docente e pela ruptura com 

as explicações hegemônicas acerca do fracasso escolar. Parte-se do pressuposto de que o processo 

de democratização da escola pública no Brasil ainda não efetivou a garantia do direito primário de 

acesso ao saber escolar. Por conseguinte, o entendimento das razões históricas que geram expressivo 

número de crianças que fracassam nas séries iniciais não pode ser problematizado a partir de 



 
ISSN-1981-2566 

                                                                                                                                                                     

76 
 

explicações centradas em lacunas psicológicas, médicas, culturais, pedagógicas ou de qualquer 

espécie que identifiquem nos indivíduos a inadequação perante o sistema educacional. Desta forma, a 

docência é entendida como uma ação especificamente educativa e característica do processo 

pedagógico metódico e intencional, que se configura em um contexto social marcado por determinantes 

históricos. Um dos momentos privilegiados da formação do pedagogo é o estágio obrigatório, pois se 

evidencia a integração entre prática e teoria como determinante nos processos de formação humana, 

ou seja, não há nenhuma atividade humana que não esteja respaldada por alguma atividade cognitiva, 

de caráter teórico e político. Conhecer a realidade escolar exige uma proximidade capaz de garantir a 

imersão e o conhecimento da dinâmica das relações e interações que constituem o seu cotidiano, no 

qual se criam e recriam conhecimentos, valores e significados. O Projeto Bolsa Alfabetização, a partir 

destes princípios, pode se tornar uma experiência significativa e diferenciada na formação de 

pedagogos. 

 POLÍTICAS PÚBLICAS EM EDUCAÇÃO E AS ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO DO FRACASSO 

ESCOLAR: O PROJETO BOLSA ALFABETIZAÇÃO E AS IMPLICAÇÕES PARA A FORMAÇÃO DE 

PEDAGOGOS E DOCENTE DA ESCOLA PÚBLICA 

  FERNANDA CONCEIÇÃO FONTANELLI TORRAGA – UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES  

A incapacidade da escola pública de garantir o domínio dos instrumentos básicos – leitura e escrita – 

de acesso ao saber elaborado é centro discussões e das políticas públicas voltadas à qualidade da 

escolarização. Recente estratégia de enfrentamento da precariedade da alfabetização e do fracasso 

escolar, da Secretaria de Estado da Educação de São Paulo é o Programa Bolsa Escola Pública e 

Universidade na Alfabetização. Desenvolve-se por meio de convênio com instituições de ensino 

superior, especificamente que tenham cursos de Pedagogia e Letras. Tem como objetivo possibilitar o 

desenvolvimento de experiências e conhecimentos necessários aos futuros profissionais de Educação, 

sobre a natureza da função docente no processo de alfabetização dos alunos da 1ª série – ciclo I do 

Ensino Fundamental; bem como, apoiar os professores de 1ª série do Ciclo I, na complexa ação 

pedagógica de garantir a aprendizagem da leitura e escrita a todos os alunos. A proposta desta 

apresentação é discutir a implementação deste projeto a partir de duas perspectivas: a inserção do 

discente em formação no contexto escolar e as implicações para o docente da escola pública em 

termos de formação continuada. É possível verificar que a partir de uma relação de confiança e 

compromisso experiências significativas têm sido construídas. 

 PESQUISA, PLANEJAMENTO DIDÁTICO E O EXERCÍCIO DA ESCRITA NA FORMAÇÃO DE ALUNAS 

DO CURSO DE PEDAGOGIA  

   LUCIANO NUNES SANCHEZ CORES – UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES 

Esta apresentação tem como objetivo discutir a implementação do Projeto Bolsa Alfabetização no nível 

mais elementar que é a sala de aula. A formação inicial dos discentes ocorre por meio da prática de 

pesquisa participante cuja principal meta é a resignificação da relação entre teoria e prática. Destaca-se 

que o principal instrumento de reflexão crítica é a prática da escrita efetivada a partir da produção de 

relatos descritivos e interpretativos do cotidiano escolar. São organizados pequenos grupos de 

trabalhos, que têm como ponto de partida a discussão do registro pessoal de cada aluna, o que acaba 

por gerar a identificação dos problemas didáticos em comum. É realizado o planejamento didático 

coletivo, no qual se evidencia a contribuição da psicologia escolar numa perspectiva crítica, bem como 
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da pedagogia histórico-crítica. Privilegia-se, neste planejamento, o processo de transmissão e 

assimilação dos saberes historicamente acumulados pela humanidade, a saber, em especial a leitura e 

a escrita. Considera-se, também, como elemento constituinte da especificidade da docência a 

conversão do saber científico em saber escolar – fenômeno também denominado de transposição 

didática. Ao longo do desenvolvimento do projeto, evidencia-se a necessidade de ressignficação dos 

conteúdos da alfabetização e do aprimoramento do processo de transposição didática, mantendo-se as 

características socioculturais reais da leitura e da escrita, na escola. 

 

CRIATIVIDADE E TALENTO: PERSPECTIVAS ATUAIS 
 Área temática: Necessidades Educacionais Especiais/Inclusão 

  Coordenação: ALTEMIR JOSÉ GONÇALVES BARBOSA 

A mesa tem como objetivo apresentar e discutir algumas interfaces entre criatividade e talento. A 

criatividade é uma característica fundamental para o desenvolvimento completo do indivíduo. Contudo, 

apesar do crescente interesse verificado nos últimos anos, ainda não existe consenso entre os 

pesquisadores sobre uma definição precisa do termo, bem como sobre identificá-la e desenvolvê-la. 

Assim, será apresentado inicialmente um panorama sobre a identificação da criatividade. Em seguida, 

serão apresentadas duas perspectivas distintas sobre criatividade e talento: 1) a criatividade na 

metodologia de identificação de dotação e talento de Renzulli; e 2) a criatividade na metodologia de 

identificação de dotação e talento de Güenther. Por fim, será discutido o papel fundamental que a 

Psicologia Escolar tem na atualidade no processo de identificação e desenvolvimento de talento e de 

criatividade. Serão consideradas tanto as contribuições profissionais quanto as científicas que os 

psicólogos escolares podem e devem nesse sentido. 

 IDENTIFICAÇÃO DE TALENTOS CRIATIVOS: POSSIBILIDADES E IMPLICAÇÕES 

SOLANGE WECHSLER – UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA  

Conceituar criatividade é extremamente complexo, uma vez que se trata de um fenômeno 

multidimensional. Ao analisar as múltiplas tentativas de definição da criatividade, verifica-se que existe 

uma grande variedade de perspectivas sobre seus aspectos ou facetas, ora enfocando a pessoa 

criativa, ora seu processo, outras vezes o tipo ou a qualidade de produto, ou ainda a qualidade do 

ambiente que estimula ou cerceia o potencial criativo. A compreensão da criatividade é essencial para o 

processo de identificação de talentos. Entretanto, a criatividade ainda é referida como estando ligada, 

exclusivamente, à área artística. Estudos nacionais e internacionais confirmam que a criatividade está 

presente em todos os campos de conhecimento, necessitando, porém, de maior número de medidas ou 

procedimentos para ser identificada. Neste sentido, é importante destacar que instrumentos 

psicológicos, em forma de testes e escalas já foram validados para o país, possuindo a qualidade 

científica requerida para tal. Os testes de criatividade figural e verbal de Torrance, assim como a escala 

de estilos de pensar e criar de Wechsler podem auxiliar no processo de identificação de talentos, em 

diferentes faixas etárias. A importância de tais instrumentos pode ser visualizada nos campos da 

identificação de indivíduos com altas habilidades, orientação vocacional, seleção de pessoal para 

liderança criativas, etc. Conclui-se que a amplitude da criatividade permite uma gama de procedimentos 

para a sua identificação e que possui amplo impacto na área da descoberta de talentos. 

 A CRIATIVIDADE NA METODOLOGIA DE IDENTIFICAÇÃO DE DOTAÇÃO E TALENTO DE RENZULLI 



 
ISSN-1981-2566 

                                                                                                                                                                     

78 
 

  ELIANA SANTOS PEREIRA – PONTÍFICA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS  

O surgimento do interesse pelos indivíduos que apresentam um potencial superior aos demais não é, 

nem de longe, recente, existindo manifestações nesse sentido desde a Grécia antiga. Contudo, ainda 

hoje, há uma vasta gama de termos e expressões usados para designar, de modo geral, as pessoas 

que se destacam em alguma área. Entre outros tantos, é possível encontrar talentosos, superdotados, 

portadores de altas habilidades e/ou com capacidades elevadas. A diversidade de termos e expressões 

que designam essas pessoas é decorrente da diversidade teórica que caracteriza a área, sendo que a 

concepção de superdotação de Joseph Renzulli é uma das propostas mais conhecidas e respeitadas 

tanto na comunidade científica quanto entre os educadores. Nessa proposta teórica, a superdotação 

deve ser compreendida a partir da interação de três grupos de características: habilidade acima da 

média; envolvimento com a tarefa; e criatividade. Trata-se do Modelo dos Três Anéis que desempenha 

um papel fundamental no processo de identificação. Para Renzulli, é a originalidade e singularidade da 

contribuição das pessoas que as diferenciam. A criatividade envolve, entre outros, fluência, flexibilidade 

e originalidade de pensamento, curiosidade, coragem para assumir riscos, abertura para novas 

experiências e talento para realizar projetos originais. Além desse modelo explicativo de altas 

habilidades – Modelo dos Três Anéis, o trabalho de Renzulli, desenvolvido desde a década de 1970, 

também é reconhecido pelo modelo de identificação das portas giratórias (RDIM) e pelos modelos de 

enriquecimento escolar (SEM). 

 A CRIATIVIDADE NA METODOLOGIA DE IDENTIFICAÇÃO DE DOTAÇÃO E TALENTO DE 

GÜENTHER  

   CARLOS EDUARDO DE SOUZA PEREIRA – UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 

A metodologia de identificação de dotação e talento de Güenther tem como um de seus fundamentos 

básicos a busca ativa pelos estudantes que apresentam maior potencial. Procuram-se os alunos que 

mais se destacam na população escolar sem esperar que sejam encaminhados ou que apareçam. Essa 

proposta de identificação compreende a observação direta, realizada pelo professor, e um processo de 

observação assistida, realizado por um facilitador. Essa metodologia fundamenta-se na lei das 

probabilidades, o que implica reconhecer que a proporção de pessoas dotadas e talentosas na 

população geral é equivalente, ou seja, a probabilidade de se encontrar uma pessoa talentosa na 

população escolar é a mesma para todos os grupos: meninos e meninas; minorias étnicas; etc. Outro 

fundamento básico da metodologia de identificação de talento de Güenther é a preparação dos 

professores para serem colaboradores nesse processo. Tem como ponto de partida o guia de 

observação de sala aula, que considera quatro domínios de capacidade humana: inteligência e 

capacidade geral, está relacionado à função cognitiva; criatividade, tem relação com a função intuitiva 

do cérebro; psicossocial ou socioemocional, é uma via de expressão da função afetiva do cérebro; e 

sensório-motor, tem vinculação com a função física do cérebro. A inventividade na colocação e solução 

de problemas, a imaginação, o pensamento intuitivo, a originalidade em ações e idéias, a evocação 

fluente em redes inter-relacionadas, a invenção, a criação, a novidade, o senso crítico, a autocrítica e a 

perceptividade constituem algumas expressões de capacidade criativa e talento criativo no ambiente 

escolar. 

 
ADOLESCENTES E SEUS DILEMAS NA CONTEMPORANEIDADE 
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 Área temática: Pesquisa em Psicologia Escolar/Educacional 

  Coordenação: RUTH BERNARDES DE SANT ANA 

Há uma enorme preocupação com o processo de socialização do adolescente na sociedade 

contemporânea. A perspectiva mais comum aponta para a idéia de que a unidade e a continuidade da 

experiência parecem não se apresentar como uma possibilidade estabelecida a priori na vida dos 

adolescentes de hoje, havendo ameaças de rupturas biográficas e geracionais. Esse tema será 

abordado por três pesquisadoras nessa mesa redonda, a partir de pesquisas que atentam para a 

dimensão social no processo de formação do adolescente. Uma delas enfocará a questão da 

identidade cultural de jovens de famílias de congadeiros de São João del-Rei, em seus movimentos de 

distanciamento e aproximação dos valores da comunidade. Outra tratará do processo de entrada na 

adolescência, de alunos de escola pública de ensino fundamental, com destaque para a tensão entre a 

busca de autonomia e a necessidade de proteção, o que envolve oscilações nas relações deles com 

pais e professores. Como isso nos leva a pensar em mudanças de valores, em dilemas de ordem moral 

atravessando a experiência juvenil, a dimensão subjetiva das escolhas na adolescência é aqui trazida 

por uma outra pesquisadora. Sua investigação, ancorada na psicologia sócio-histórica e na teoria de 

Agnes Heller, é voltada para a apreensão dos valores apresentados por jovens de ensino médio na 

fundamentação das suas escolhas, principalmente aquelas relativas à educação e ao trabalho. 

 A ENTRADA NA ADOLESCÊNCIA E A QUESTÃO GERACIONAL: OUVINDO ALUNOS DE ESCOLA 

PÚBLICA 

RUTH BERNARDES DE SANT ANA – UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI  

Desde a segunda metade do século XX ganha visibilidade a busca crescente do adolescente do mundo 

ocidental da sua auto-afirmação como sujeitos. Trata-se de um processo de busca de diferenciação 

intergeracional, modulado pelas pertenças de classe e gênero, que questiona as formas tradicionais de 

autoridade e coloca, com muita frequência, pais e professores sob suspeição. No interior desse 

processo social esses sujeitos devem manejar possíveis dilemas entre as expectativas advindas dos 

familiares e aquelas dos grupos de pares, pois os grupos juvenis constituem referenciais importantes 

para o adolescente refletir sobre a sua família e suas escolhas. O trabalho nessa mesa redonda 

enfocará o processo de entrada na adolescência, a partir da fala de alunos de escola pública de ensino 

fundamental, com destaque para a tensão por eles vivida entre a busca de autonomia e a necessidade 

de proteção, o que envolve oscilações nas relações deles com pais e professores. Trata-se de uma 

investigação voltada para os estudos geracionais na adolescência, sobretudo a relação com os pares 

(intrageracional) e seus liames com o mundo adulto (intergeracional), na busca da compreensão da 

relação dos adolescentes com o mundo sociocultural por eles habitados. 

 A DIMENSÃO SUBJETIVA DA ESCOLHA MORAL NA ADOLESCÊNCIA 

  FLAVIA DE SOUZA OTUKA – PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO  

O presente trabalho é o resultado de uma pesquisa qualitativa empírica, que analisou a dimensão 

subjetiva da escolha moral na adolescência e apreendeu os valores utilizados para a fundamentação 

das escolhas feitas por adolescentes do ensino médio de uma escola pública. A partir da análise dos 

sentidos, identificamos a aproximação ou o distanciamento do sujeito, ao que Agnes Heller denominou 

de particularidade e individualidade. Apoiamo-nos na abordagem teórica da Psicologia Sócio-histórica e 

na sociologia de Agnes Heller. Utilizamos como procedimento de análise, o que Aguiar e Ozella 
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denominaram de construção de núcleos de significação. Verificamos que o conhecimento adquirido, por 

meio das entrevistas, sobre os dois jovens, permitiu uma melhor compreensão dos movimentos e 

contradições vividos por eles no grupo. Do mesmo modo, a análise da situação de grupo nos permitiu 

apreender com mais propriedade elementos surgidos nas entrevistas. Finalizando o procedimento de 

análise realizamos um ensaio analítico articulando as análises grupais e individuais, visando, assim, 

demonstrar como a compreensão da constituição da dimensão subjetiva, permite apreender o 

movimento peculiar do sujeito no grupo ao mesmo tempo em que a compreensão dos movimentos 

grupais nos auxiliam a entender os movimentos dos sujeitos individuais. Nossa análise demonstrou, 

entre outras coisas, que os jovens da pesquisa apresentam uma concepção de homem naturalizado, 

depositam grandes expectativas de ascensão social na educação, percebem a educação escolar como 

possibilidade de instrumentalização para o trabalho e, de um modo geral, tendem a atuar no âmbito da 

particularidade, embora apresentem diversas ações no âmbito da individualidade. 

 TRAJETÓRIAS COLETIVAS DE CONGADEIROS DE SÃO JOÃO DEL-REI (MG): APRENDIZAGEM, 

PARTICIPAÇÃO E IDENTIDADE  

   SHIRLEY DE LIMA FERREIRA – UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI 

No contexto ritual, plural, do Congado, a família ampliada trabalha cotidianamente na transmissão 

intergeracional de saberes sobre a música, dança, toque dos tambores, devoção e fé, lógica hierárquica 

que convoca profundo respeito às almas dos antepassados, tão sabidos e poderosos que faziam chover 

ou voar. Processo coletivo em ritos preparatórios, apresentações públicas, situações espontâneas e 

cantos de trabalho, apreendido por múltiplas estratégias, ambivalente aos mistérios mágico-religiosos, 

vestes, costumes e performances rituais. Como seus pais, congadeiros sanjoanenses mantiveram-se 

afastados na adolescência e juventude das práticas religiosas afro-descendentes, suas narrativas 

privilegiam conquistas mediadas pelo trabalho-emprego, universo precocemente conhecido. O retorno e 

assunção careceram do emaranhado das relações de poder da Igreja, onde prosseguem operando em 

dédalos, agenciando a participação do movimento negro. Educando seus filhos, netos, e sobrinhos, 

localizam-se histórica e socialmente numa reflexão dialética sobre fascínio, medo, vergonha e orgulho. 

Devem impor ou basta aguardar até que a necessidade, conjunção da ordem da realidade e do 

espiritual, de estar em contato com seus antepassados se imponha na trajetória destes jovens aos 

quais cabe a decisão de assumir a continuidade deste legado como tarefa pessoal e compartilhada, 

movimento de retorno às tradições marcado pela ação criativa em relação às exigências da sociedade 

englobante? Neste sentido, não é possível determinar uma natureza universal que signifique a 

participação e a pertença do sujeito ao contexto ritual do Congado, uma etnicidade não referida a uma 

identidade essencial, mas em constante devir. 

 
FORMAÇÃO DOCENTE: POSSIBILIDADES, CONTRADIÇÕES E FORMAS 

DE SUPERAÇÃO 
 Área temática: Formação do Educador 

   Coordenação: WANDA MARIA JUNQUEIRA DE AGUIAR 

O que mobilizou os pesquisadores proponentes desta mesa redonda a se unirem foi, em primeiro lugar, 

a convicção de que é necessário aprofundarmos nossas reflexões sobre a Formação Docente, bem 

como sobre sua constituição profissional, sua atividade, e, sem dúvida, suas possibilidades de 
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transformação. Outro ponto de unidade foi a perspectica teórica e metodológica adotada, no caso a 

Psicologia Sócio Histórica. Assim, a primeira apresentação versará sobre formação de professores e as 

reformas no contexto da globalização. Sobre este tema será destacada a análise das contradições entre 

o que os professores pensam acerca das políticas públicas da educação e a implantação das reformas 

voltadas para essa área. Como segunda apresentação, teremos uma discussão sobre o processo de 

constituição docente. Para isto, será apresentada analise sobre histórias de vida de professores e suas 

práticas. A análise realizada revela sentidos e significados carregados de tristeza e indignação. 

Finalizando, apresentaremos uma pesquisa que analisou os sentidos e significados de uma professora 

de sala inclusiva acerca de sua atividade docente e à inclusão escolar. Tais sentidos e significados 

revelam como a dialética subjetivo/objetivo, pessoal/social constitui de forma imbricada sua atividade 

docente. Neste caso, além de serem apresentados os principais resultados, destacar-se-á a importância 

dos procedimentos metodológicos para a produção de informações relevantes para a pesquisa 

qualitativa, e, como estes podem possibilitar a ressignificação/ transformação da prática docente da 

própria professora. 

 MAGISTÉRIO E CONSTITUIÇÃO DOCENTE: HISTÓRIAS VIVIDAS E CONTADAS POR 

PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 JÚLIO RIBEIRO SOARES – UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE  

O processo de escolha de uma profissão começa a fazer parte do mundo de muitos jovens desde muito 

cedo. Há pessoas, contudo, que não vivenciam essa possibilidade de opção, e de muitas outras na 

vida. No caso de professores, a história de muitos respalda esta nossa tese. Há professores que dizem 

ter manifestado interesse pela profissão desde muito cedo na vida. Há também professores que dizem 

ter ingressado no magistério por conta de mera oportunidade do momento. Tendo o professor como 

objeto nuclear deste trabalho, aqui o nosso objetivo é analisar o processo de constituição docente de 

um grupo de professoras do Ensino Fundamental. Este trabalho, que tem a Psicologia Sócio-Histórica 

como referência teórico-metodológica, é parte de uma pesquisa de doutorado (em andamento), 

realizada com um grupo de professoras do Ensino Fundamental. Na coleta de dados, utilizamos as 

técnicas de leitura de memorial, questionários e entrevistas. O processo de constituição docente, 

mesmo daqueles professores que dizem ter manifestado interesse pela profissão desde muito cedo na 

vida, parece ter começado a ocorrer somente a partir da atividade na escola, de modo que, vivenciando 

as contradições da profissão, passaram a se constituir como indivíduos-professores. Muitas das 

histórias vividas e contadas, desde as diversas formas pelas quais ingressaram na docência, até a 

prática, hoje, são essencialmente marcadas por dedicação e responsabilidade, por parte dos 

professores. Ao mesmo tempo, porém, por conta da desvalorização da carreira, muitas dessas histórias 

também ressaltam tristeza e indignação. 

 PSICOLOGIA SÓCIO-HISTÓRICA E A CLÍNICA DA ATIVIDADE/CNAM/PARIS: CONTRIBUIÇÕES 

PARA A COMPREENSÃO DA SUBJETIVIDADE DO PROFESSOR 

   AGNES MARIA GOMES MURTA – UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E 

MUCURI  

Esse trabalho é um pequeno recorte de uma Tese de Doutorado que tem a Psicologia Sócio-Histórica e 

a Clínica da Atividade/CNAM/Paris como eixo epistemológico. Buscou analisar os sentidos e 

significados que uma professora de sala inclusiva atribui a sua atividade docente e à inclusão escolar. 
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Também analisou se as autoconfrontações simples e cruzadas são capazes de engendrar novos 

sentidos e significados à atividade docente. Neste recorte apresentaremos alguns conceitos básicos 

como: sentido, significado, atividade prescrita, atividade real, real da atividade e gênero da atividade. 

Também serão apresentados trechos das entrevistas em autoconfrontação que desvelam como a 

atividade prescrita constitui a percepção da atividade docente da professora bem como distorce a 

percepção da própria atividade realizada. Neste sentido apresentamos a técnica da autoconfrontação 

como um instrumento valioso no desvelamento da atividade real da professora e como esta técnica 

pode auxiliar na transformação da própria percepção da atividade realizada e, conseqüentemente, 

auxiliar na ressignificação do sentido e significado dado à própria atividade docente. 

 FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO CONTEXTO DAS REFORMAS EDUCACIONAIS: NA ERA DA 

GLOBALIZAÇÃO 

   SILVIA MARIA COSTA BARBOSA – UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

  O presente trabalho tem como objetivo discutir sobre formação de professores e as reformas no 

contexto da globalização. Justifica-se a “escolha” da temática de um lado, pela nossa atuação enquanto 

docente no Curso de Pedagogia da Faculdade de Educação – FE da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte – UERN, por outro lado, o fato de ser a formação de professores objeto de estudo de 

nossas pesquisas e atualmente como doutoranda do programa de Pós-graduação em Psicologia da 

Educação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP. Fundamentamos as discussões 

nos seguintes autores: Harvey, 1989; Cabral Neto e Castro, 2000; Jameson, 2002; Fantini 2007. Os 

instrumentos de produção dos dados foram entrevistas semi-estruturadas e questionários com 

perguntas abertas e fechadas. O público alvo da pesquisa: alunos que estudam no Curso de Pedagogia 

da UERN e atuam nos anos iniciais do Ensino Fundamental em escolas da rede pública do Estado do 

Rio Grande do Norte. Os resultados parciais evidenciam contradições entre o que os professores 

pensam acerca das políticas públicas da educação e seus conflitos a respeito da implantação das 

reformas nessa área. 

 
DESAFIOS NA AVALIAÇÃO DAS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM 
 Área temática: Avaliação e Medidas no Contexto Escolar 

   Coordenação: ACÁCIA APARECIDA ANGELI DOS SANTOS 

Esta mesa se propõe a discutir as diferenças entre os conceitos dificuldade e distúrbios de 

aprendizagem, seus procedimentos de avaliação diagnóstica e procedimentos de 

intervenção. Serão discutidos especialmente os aspectos cognitivos, contextualizando a 

problemática no escopo do fenômeno mais amplo, denominado fracasso escolar. Assim, as 

questões educacionais e psicológicas serão tratadas como elementos inter-relacionados e 

coadjuvantes do não aprender de crianças, em situação formal de aprendizagem no ensino 

fundamental. Há dados estatísticos impactantes sobre o percentual de crianças que não se 

alfabetiza nem nas primeiras séries escolares. Contudo, quando se quer saber como foram 

detectadas ou como se faz para distinguir se uma criança apresenta ou não dificuldade de 

aprendizagem, problemas de várias ordens começam a aparecer. Um exemplo dessa 
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situação se concretiza no excessivo número de crianças encaminhadas pela escola para um 

serviço de atendimento especializado, sendo que a maior parte dessas crianças já tinha 

passado por vários atendimentos antes de serem encaminhadas para um diagnóstico 

médico-psicológico. O acompanhamento desses casos, no entanto, mostra que apenas uma 

minoria delas apresenta alguma limitação ou distúrbio que justificaria as dificuldades 

escolares. Considerando a importância de se aprimorar os instrumentos de avaliação 

psicológica utilizados no Brasil, nesta mesa pretende-se descrever e discutir algumas 

alternativas de avaliação de crianças ao longo do processo de escolarização, especialmente 

porque por meio dos instrumentos aqui apresentados pode-se, não só diagnosticar como 

também prevenir a ocorrência de muitos dos denominados problemas de aprendizagem. 

 ASPECTOS VISO-MOTORES DAS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM 

 ANA PAULA PORTO NORONHA – UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO  

As habilidades viso-motoras são muito freqüentemente associadas ao desempenho escolar. 

No entanto, no Brasil os instrumentos de avaliação são ainda subutilizados, sendo que o seu 

uso adequado poderia contribuir para prognósticos de dificuldades de aprendizagem e para 

que programas preventivos fossem empregados. Estudos diversos têm abordado diferentes 

sistemas de avaliação do desenvolvimento percepto-motor, apontando para a falta de 

evidências de validade para muitos dos usos para os quais esse instrumento é indicado, 

como por exemplo, para a predição de rendimento escolar ou na identificação de problemas 

de aprendizagem. As pesquisas brasileiras sobre o tema apresentam resultados controversos 

ao discutirem o sistema de Koppitz, considerado o mais conhecido e o mais usado pelos 

psicólogos no Brasil. Frente ao questionamento sobre o valor dos critérios de correção 

utilizados, das limitações na interpretação da pontuação e os consequentes problemas para 

sua utilização no diagnóstico de atrasos no desenvolvimento, um novo sistema de aplicação 

e pontuação foi proposto, o Bender – Sistema de Pontuação Gradual (B-SPG). Aqui se 

propõe a apresentar e discutir alguns dos resultados obtidos com o Bender-Sistema de 

Pontuação Gradual, mostrando o quanto o seu emprego pode ser útil na identificação 

precoce de problemas de aprendizagem. 

 DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM E FRACASSO ESCOLAR NO ÂMBITO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

   SELMA DE CÁSSIA MARTINELLI – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS  

A escolarização brasileira, historicamente, está permeada de problemas relacionados a 

abandono, desistência e repetência, entre outros. As medidas tomadas administrativamente 

para a aprovação automática das crianças parecem não resolver o problema de que a 

aprendizagem nas séries iniciais tem sido um problema bastante consistente e perverso em 

nosso sistema educacional. O aprender a ler e escrever na língua portuguesa falada no 

Brasil parece estar produzindo dificuldades escolares, impossibilitando o acesso das crianças 
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a uma sociedade letrada e o enfrentamento da questão, politicamente, não está passando 

nem pela análise da competência técnica do alfabetizador, nem pelos reais problemas que a 

criança enfrenta quando da aquisição da leitura e da escrita. Dentre os aspectos relativos à 

criança os de ordem afetivo-motivacionais tem despertado o interesse de muitos 

pesquisadores, com destaque a percepção da criança com relação ao seu autoconceito e a 

relação professor-aluno, variáveis essas que podem contribuir para a compreensão dos 

problemas experenciados pelas crianças no contexto escolar. 

 DIAGNÓSTICO DAS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM: INSTRUMENTOS E AVANÇOS 

   FERMINO FERNANDES SISTO – UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO 

  Mesmo com o avanço da avaliação psicológica, ocorrido a partir do ano 2000 ainda há no 

Brasil muitos instrumentos usados para diagnóstico e identificação das crianças que 

apresentam dificuldades de aprendizagem, traduzidos de instrumentos estrangeiros. Outra 

forma de identificação de dificuldades ocorre apenas com base em depoimentos ou 

observações assistemáticas de professores. Essa situação dificulta não apenas um 

diagnóstico preciso, para indicação de uma intervenção adequada, como também está 

fortemente aderida a observações nem sempre cuidadosas e específicas dos que informar as 

dificuldades dos alunos. Estudos recentes têm mostrado o quanto instrumentos 

especialmente construídos para detectar habilidades lingüísticas podem contribuir para a 

identificação de dificuldades de aprendizagem. Escalas de avaliação de reconhecimento de 

palavras, bem como escalas de avaliação da escrita, com qualidades psicométricas 

adequadas podem ser instrumentos poderosos para a detecção precoce de dificuldades de 

aprendizagem e apresentam potencial para direcionar a elaboração de programas 

preventivos ou remediativos que podem ser utilizados na própria sala de aula. 

 
DESIGUALDADE E EDUCAÇÃO: UM ESTUDO A PARTIR DA DIMENSÃO 

SUBJETIVA 
 Área temática: Educação e Direitos Humanos 

   Coordenação: ANA MERCÊS BAHIA BOCK 

A mesa pretende discutir a relação desigualdade social e educação a partir da dimensão subjetiva que 

caracteriza este processo. Poucos estudos no campo da Psicologia têm dado visibilidade à questão da 

desigualdade e da exclusão a partir da pesquisa sobre os sentidos constituídos pelos sujeitos 

envolvidos no processo. A experiência da desigualdade social toma na educação formato específico e é 

vivida por milhares de alunos da rede pública de ensino que residem e estudam nas periferias das 

grandes cidades ou nas regiões pobres do país. Os sentimentos, idéias, significações, enfim os 

sentidos que caracterizam o fenômeno tem tido pouca visibilidade. Nossos estudos têm se constituído 

como um esforço crítico para instalar no campo da educação a necessidade de se compreender, a 

partir de estudos da Psicologia, a dimensão psicológica da experiência. São sentimentos de humilhação 

que acompanham as crianças em sua vida escolar e as políticas públicas em educação não podem 
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ignorar esse aspecto. Dois estudos realizados na PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO 

PAULO serão apresentados e se fará a reflexão sobre a questão central: como a desigualdade social é 

vivida na escola e quais os aspectos psicológicos (de sentido) que caracterizam a experiência. 

 A DESIGUALDADE SOCIAL E A EDUCAÇÃO: A DIMENSÃO SUBJETIVA DO PROCESSO 

 ANA MERCÊS BAHIA BOCK – PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO  

Desigualdade social é um tema de grande importância no Brasil, pois a sociedade brasileira está 

fortemente marcada por ela. Pesquisas e dados oficiais do PNAD – Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílio têm mostrado a relação entre pobreza e nível de escolarização e a desigualdade entre as 

regiões mais pobres e ricas do país. Assim, são diferenças de escolarização, de rendimentos, 

diferenças regionais e de raça, entre outras que compõem o chamado quadro da desigualdade social 

brasileira. Nossa reflexão pretende defender a necessidade de estudos que evidenciem as formas que 

a desigualdade social toma na educação. Regiões e/ou estratos sociais pobres têm maiores índices de 

analfabetismo; maior defasagem idade-série, média de número de anos de escolarização menor. 

Pobreza e baixa escolarização caminham juntas. Outra questão que necessita de estudos e pesquisas 

que a evidenciem se refere à dimensão subjetiva dessa realidade da desigualdade que se expressa no 

campo da educação. Como se sentem os sujeitos vítimas da desigualdade? Como estes sentimentos 

interferem ou compõem o processo educacional? Sentimentos, afetos, significados são aspectos 

psicológicos que se constituem no processo e o caracterizam. Estas questões são importantes, pois as 

políticas públicas no Brasil têm sido construídas sem que estes aspectos sejam considerados. Os 

sentimentos de humilhação social que acompanham os processos de escolarização, ao serem 

evidenciados, com certeza, desenharão um novo cenário. Nossa reflexão fará a defesa da urgência e 

da importância destes estudos no campo da Psicologia Escolar e Educacional. 

 O SENTIDO DAS DIFERENÇAS: CAMINHOS QUE NOS LEVAM À EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

   VIVIANE LEMOS DE JESUS MOREIRAS – PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO

  

Tomamos a diferença como anúncio de uma educação que se pretende inclusiva por entender que é 

assim que significamos a diversidade que se apresenta a cada um e porque elas estão na base da 

discriminação e, conseqüentemente, da aceitação ou não da proposta de uma educação inclusiva. 

Acreditamos que uma educação inclusiva prioriza um trabalho voltado para o desenvolvimento de 

determinados sentidos em relação à diferença. Em um ambiente educacional inclusivo não há 

permissão para que as diferenças sejam fonte de exclusão e desigualdade; é sim um lugar que 

promove o trabalho com as diferenças. Com o objetivo de estudar os sentidos atribuídos à diferença, 

entrevistamos 14 crianças do ensino fundamental I de uma escola municipal e analisamos mais 

profundamente dois desses sujeitos. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, cujo referencial teórico-

metodológico utilizado foi a Psicologia Sócio-Histórica. Os dados foram analisados a partir dos Núcleos 

de Significação e a categoria central utilizada foi a de sentido subjetivo. As informações foram obtidas 

por meio da criação de um jogo composto por 40 cartões, apresentando figuras de crianças com 

características diversas. Os resultados indicam que desenhar as diferenças, apresentar às crianças, 

nos mostrou que essas características estão demarcadas socialmente e são utilizadas como critérios 

no julgamento social que fazemos dos outros e de nós mesmos. Conhecer os sentidos nos permite 
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analisar os significados e conhecer os significados deve nos levar a propostas de educação que sejam 

capazes de interferir na produção dos sentidos com vistas a uma educação inclusiva. 

 A DESIGUALDE SOCIAL NA ESCOLA PÚBLICA: CRIANÇAS INVISÍVEIS 

   MAKELINY OLIVEIRA GOMES NOGUEIRA – PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO 

PAULO 

  O presente trabalho, em andamento no doutorado em Psicologia da Educação da PONTIFÍCIA 

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO, pretende contribuir para uma maior compreensão das 

questões da desigualdade social na escola pública. Num primeiro momento, a partir de dados oficiais 

oferecidos pelas pesquisas do “Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística” – IBGE; “Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira” – INEP; “Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada” – IPEA e “Observatório da Equidade”, foi possível caracterizar a expressão escolar da 

desigualdade social, ou seja, quais são os principais indicadores dos efeitos da pobreza e da 

desigualdade em dados sobre a escolarização no Brasil. Num segundo momento, realizamos uma 

caracterização das principais políticas de enfrentamento da questão que têm sido desenvolvidas hoje, 

sob a responsabilidade do Estado. Num terceiro momento, será realizado com o propósito de refletir 

sobre a realidade subjetiva dos alunos de escolas públicas e sobre a desigualdade social inerente à 

dinâmica dessas escolas, os sentidos e significados que são construídos por crianças e jovens que 

freqüentam escolas de regiões pobres da cidade de São Paulo e das vivências da desigualdade social, 

a partir de suas experiências na escola. Para essa comunicação, serão apresentados e discutidos os 

dados referentes à segunda etapa desse estudo. Esperamos que esse debate possa vir a contribuir 

com o desenvolvimento de políticas públicas mais adequadas à realidade brasileira que visem o fim da 

desigualdade e da exclusão social. 

 
A ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO NA ESCOLA EM DIFERENTES REGIÕES 

DO BRASIL 
 Área temática: Atuação do Psicólogo 

   Coordenação: MARIA LUCIA BOARINI – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ 

Dia-a-dia, graças ao avanço da tecnologia, o mundo parece estar cada vez menor. Atravessamos em 

algumas horas a imensidão do oceano o que em outros tempos as viagens bem sucedidas levavam 

meses; em alguns segundos nos comunicamos virtualmente com pessoas que estão além-mar. Estas 

são algumas das situações que vivemos na atualidade que nos deixam perplexos e não raramente 

confusos quanto ao ponto de chegada. Esta situação, em geral, tem nos deixado à impressão de que 

tudo e todos vão sendo formatados como se fossem “peça tamanho único” em termos de linguagem, 

costumes etc. Sem dúvida, estas são preocupações do homem contemporâneo. Mas aí já entramos em 

uma longa e complexa discussão que não cabe neste espaço. Enquanto as mudanças vão acontecendo 

e sem perder de vista os movimentos que vão delineando a totalidade social, vamos fazer um recorte 

no que tange a atuação do psicólogo no setor educacional escolar em diferentes regiões do território 

brasileiro. Nesta perspectiva, dentre tantas interrogações possíveis, indagamos: a demanda ao 

psicólogo nas escolas do Norte, Sul e Centro Oeste brasileiro são similares? Para responder a estas e 

outras questões reunimos nesta mesa profissionais psicólogos que vivem e atuam na área educacional, 

nestas regiões do Brasil. 
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 PSICOLOGIA ESCOLAR/EDUCACIONAL EM CONTEXTOS AMAZÔNICOS 

 IOLETE RIBEIRO DA SILVA – UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS  

Esta apresentação objetiva discutir resultados de pesquisas realizadas pelo grupo de pesquisa 

Psicologia Escolar/Educacional em contextos amazônicos da Universidade Federal do Amazonas. Este 

grupo de pesquisa empreende estudos sobre os processos educativos no contexto sociocultural 

amazônico com a finalidade de analisar os processos de escolarização dos povos amazônicos, 

investigar os processos de desenvolvimento de crianças e adolescentes em contextos sócio-

institucionais específicos e produzir conhecimentos que dêem subsídios para a atuação do psicólogo 

nas políticas públicas com foco na promoção dos direitos humanos da população amazônica. As 

pesquisas têm como cenário a realidade social amazônica e seus desafios e prioriza a análise dos 

aspectos psicossociais da desigualdade e as contribuições da educação para a promoção de 

transformação social. A psicologia escolar/educacional objetiva proporcionar transformações no 

cotidiano das escolas, visando à superação das dificuldades encontradas no processo de aprendizagem 

e buscando a superação dos obstáculos à construção do conhecimento. Para tal é importante partir da 

análise e compreensão da realidade escolar e construir espaços de reflexão sobre funções, papéis e 

responsabilidades dos indivíduos envolvidos no trabalho educativo. Dessa maneira, o psicólogo 

escolar/educacional poderá construir propostas de atuação que sejam promotoras do desenvolvimento 

e da aprendizagem dos sujeitos envolvidos, destacando especial atenção ao professor, por ser um 

importante agente do processo educativo. O processo de construção de propostas de atuação a partir 

de demandas da comunidade escolar pode ajudar a compreender a realidade em que se pretende atuar 

e desvelar o lugar „dado‟ ao psicólogo. Os estudos têm apontado que a partir de uma metodologia 

participativa, os diferentes atores se envolvem na análise e construção de propostas pedagógicas mais 

significativas para a comunidade escolar. Essas ações têm possibilitado a construção de relações de 

confiança com a comunidade escolar e a construção de conhecimentos metodológicos sobre a 

assessoria a escolas públicas do Amazonas. 

 O PSICÓLOGO NA EDUCAÇÃO INDÍGENA: POSSIBILIDADES DE ATUAÇÃO 

   SONIA GRUBITS – UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO  

Nas comunidades indígenas Guarani, Kadiwéu e Terena de Mato Grosso do Sul, visitadas em 

pesquisas para análise da construção da identidade de crianças de referidas etnias, nossos pontos de 

referência sempre foram a escola e a Unidade Básica de Saúde. Atualmente a coordenação das 

escolas indígenas propõe um currículo adaptado aos aspectos culturais e ensino bilíngüe. Nas reuniões 

com pais e professores a grande preocupação tem sido o comportamento dos filhos, cuidado com o 

material e relações sociais. Recentemente surgiu a preocupação com o estudo depois do segundo grau 

fora da reserva. Esta preocupação varia de acordo com a etnia. Alguns entendem que os filhos devem 

se preparar para voltar para a comunidade, enquanto em outros grupos as famílias observam que os 

jovens não têm boas perspectivas de progredir pela diminuição do espaço e a proximidade das cidades. 

Nesse contexto o psicólogo, além de pesquisador, favorece uma discussão nos diferentes grupos sobre 

educação e aprendizagem, saúde mental e mesmo dos aspectos culturais e a tradição numa interface 

com as oportunidades que surgem nas cidades próximas. Para o desenvolvimento das pesquisas nos 

três grupos em questão foram escolhidos alunos e suas respectivas famílias para visitas, entrevistas 

abertas e observação participante. Nas duas primeiras pode-se observar que o diálogo e respeito 
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mútuo são características da relação entre pais e filhos. A curiosidade infantil não é reprimida, 

permitindo a exploração do ambiente, bem como a participação em todas as atividades familiares, sem 

restrição, punição ou castigo. Provavelmente, estes fatores facilitam a adaptação escolar. Quanto aos 

Terena observamos eventuais punições, limitações quanto à liberdade na participação das crianças na 

vida familiar, acompanhadas de diferenças sociais, econômicas e culturais apontando que novas 

necessidades (produtos e tecnologias) surgem a partir das maiores possibilidades financeiras para 

contato mais freqüente com a sociedade nacional. 

 O PSICÓLOGO NA ESCOLA: EXPECTATIVAS E POSSIBILIDADES DE ATUAÇÃO 

   ROSELANIA FRANCISCONI BORGES – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAMBÉ  

 Nossa proposta de reflexão focaliza a atuação do psicólogo na escola e recai sobre três aspectos: a 

expectativa em torno da atuação do psicólogo; as queixas/solicitações feitas por professores, equipe 

técnica e familiares e as possibilidades de intervenção. Na instituição estudada – escolas públicas de 

ensino pré-escolar e fundamental (I e II ciclos) do município de Itambé, no Estado do Paraná – pode-se 

constatar que a expectativa e as solicitações por parte da comunidade escolar são de que o psicólogo 

atue removendo o que se considera como entraves à aprendizagem, quer sejam: comportamentos 

indesejados; dificuldades no processo de alfabetização; dificuldade em prestar atenção ao conteúdo 

desenvolvido pelo professor e absenteísmo. Não obstante à demanda formulada e, em geral ligada à 

expectativa de uma atuação isolada e curativa por parte do psicólogo, nossa experiência foi sendo 

construída sob uma perspectiva teórica que aborda a necessidade de uma prática que propicie a 

reflexão das relações entre escola, família e comunidade. Esta forma de trabalho se efetiva pelo contato 

direto com os envolvidos nas queixas produzidas, sejam alunos, professores, equipe técnica ou pais e 

que esta convivência favorece a escuta e a qualificação da queixa. Tal postura fornece elementos para 

desmistificar concepções de que há vítimas ou culpados e refletir sobre a necessidade do engajamento 

coletivo. O tempo de contato estabelecido propicia a aceitação e criação de vínculos que se sustentam 

pelo compromisso ético e teórico com uma proposta que busca superar a visão de que os problemas 

vivenciados pela escola podem ser compreendidos no interior da própria escola. Numa perspectiva 

histórica, buscamos propiciar espaço para reflexões que auxiliem na superação das explicações 

simplistas para os fenômenos que se formam dentro da escola e elaborar alternativas que garantam 

direitos e possibilidades à clientela escolar. 

 
SENSO DE EFICÁCIA PESSOAL E COLETIVA EM CONTEXTOS 

EDUCACIONAIS 
 Área temática: Desenvolvimento Humano 

   Coordenação: SOELY APARECIDA JORGE POLYDORO 

O presente simpósio apresenta as contribuições ao processo educativo dos constructos de auto-eficácia 

e eficácia coletiva, inseridos na Teoria Social Cognitiva. Dado o papel das crenças na mobilização de 

processos cognitivos, motivacionais, afetivos e comportamentais, observa-se uma relação positiva com 

o processo de ensino, de aprendizagem e motivacional. Nota-se que além de conhecimentos, 

capacidades e habilidades, a confiança na competência pessoal ou coletiva para determinada ação, 

interfere de forma decisiva nas ações dos indivíduos em direção a metas estabelecidas. Serão 

abordadas as crenças de estudantes e docentes. As implicações educacionais serão ressaltadas a 
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partir da discussão de aspectos pessoais e sociais envolvidos na construção das crenças, e da 

repercussão destas no processo motivacional. 

 A AUTO-EFICÁCIA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: DADOS EMPÍRICOS E IMPLICAÇÕES 

EDUCACIONAIS 

 EVELY BORUCHOVITCH – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS  

Bandura (1997) definiu a percepção de auto-eficácia “como um julgamento pessoal da capacidade para 

organizar e executar cursos de ação para alcançar metas designadas” e enfatizou sua função 

reguladora sobre o comportamento, sendo mediadora entre cognição, emoção e motivação. É sabido 

que crenças adequadas de auto-eficácia se relacionam positivamente com a motivação intrínseca e 

com a auto-regulação da aprendizagem. De fato, aqueles que acreditam mais em si e em suas 

capacidades exercem mais esforço e são mais persistentes diante de dificuldades. O investimento 

maior de esforço, em geral, se traduz em melhores realizações. Considerando que a auto-eficácia é, 

sem dúvida, uma variável-chave da aprendizagem auto-regulada, bem como a escassez de estudos 

nacionais sobre essa variável, em nosso meio, o objetivo do presente trabalho foi conhecê-la numa 

amostra de 150 escolares de 3ª, 5ª e 7ª séries do ensino fundamental de escolas públicas de 

Campinas. Os dados foram coletados por meio de uma entrevista individual. Relações entre a auto-

eficácia e a idade, o gênero e a série escolar foram examinadas. Os dados encontrados apontaram 

importantes implicações educacionais. Destaca-se a necessidade de que professores conheçam as 

variáveis que se associam às diferenças de desenvolvimento nas crenças de auto-eficácia não só para 

que possam melhor promovê-las em sala de aula, mas também para que possam ajudar os alunos a 

cultivá-las de modo realístico, já que são importantes agentes de sua construção. 

 AUTO-EFICÁCIA DOCENTE: ASPECTOS INTRAINDIVIDUAIS E SOCIAIS 

   SUELI ÉDI RUFINI GUIMARÃES – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA  

Tschannen-Moran & Hoy (2001) definem a crença de auto-eficácia dos professores como o julgamento 

de suas capacidades em alcançar os resultados desejados de engajamento e aprendizagem dos 

alunos, até mesmo dos que possam ser difíceis ou desmotivados. Os valores e as crenças 

educacionais representam papel importante na atividade docente. A auto-eficácia é uma entre as 

diversas crenças dos professores e que se mostra mais nitidamente associada a resultados do 

processo de ensino. Segundo Bandura (2008), principal teórico nessa área, as crenças de auto-eficácia 

constituem a base da agência humana. De acordo com as pesquisas relatadas em vasta literatura, a 

auto-eficácia dos professores está associada a mais motivação, esforço e persistência ao longo de toda 

a sua carreira. São também mais abertos a novas idéias, mais propensos a buscar abordagens mais 

eficazes para aprendizagem dos estudantes. Entretanto, não dispensam conhecimentos e habilidades 

reais. A auto-eficácia, porém, é considerada em relação a tarefas específicas de ensino, que contêm 

desafios, impedimentos, obstáculos e reveses. Além de experiências de êxito, experiências vicárias e 

verbalizações persuasivas representam influências sociais significativas na formação da auto-eficácia 

de cada professor. Toda pessoa processa cognitivamente tais contribuições advindas do ambiente. 

Além disso, no contexto de uma instituição de ensino, os professores e professoras formam uma 

comunidade com certo grau de coesão. Nesse contexto, pode surgir o fenômeno da eficácia coletiva, 

que representa uma crença partilhada quanto ao grau de quanto eles podem exercer ações que 

conduzam a resultados positivos com seus respectivos alunos. Pesquisas têm comprovado que a auto-
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eficácia de um professor e a auto-eficácia coletiva dos professores são constructos que se relacionam 

fortemente entre si. Essa relação positiva pode também ser explicada como efeito de experiências 

vicárias. Mas, por último, a literatura recente tem salientado o efeito de apoios diversos a cada 

professor, originado de colegas e da direção da escola. Em síntese, auto-eficácia é uma variável 

intraindividual, com efeitos positivos sobre a motivação e o desempenho docente. Mas, ao mesmo 

tempo, tem características situacionais, ao depender de poderosos agentes sociais externos. 

 AUTO-EFICÁCIA E MOTIVAÇÃO: REPERCUSSÕES EDUCACIONAIS 

   SOELY APARECIDA JORGE POLYDORO – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

  A partir da contribuição da Teoria Social Cognitiva e, em especial, do constructo de auto-eficácia, será 

abordado o processo motivacional do estudante e do professor. A literatura demonstra que as crenças 

de auto-eficácia regulam o comportamento dos indivíduos, seus padrões de pensamento e reações 

emocionais, influenciando as escolhas que fazem, os esforços que despendem, a perseverança com 

que realizam novas tarefas ou atuam diante de obstáculos. Como se vê, as crenças de auto-eficácia 

desempenham papel fundamental na regulação cognitiva da motivação. A percepção de competência 

pessoal está associada ao engajamento na tarefa e antecipação de sucesso. Por meio do pensamento 

antecipatório, o futuro é trazido para a análise presente, gerando elementos motivadores e reguladores 

da ação. Neste sentido, Bandura destaca o papel do estabelecimento de metas no processo de auto-

motivação. Para tanto, as metas devem atender a três propriedades: especificidade, desafio e 

proximidade. No campo educacional, a auto-eficácia acadêmica tem sido observada como um elemento 

mediador frente ao envolvimento e aprendizagem do estudante. Há ainda, dois outros aspectos pelos 

quais a crença de eficácia pessoal interfere no processo educativo: a percepção de auto-eficácia 

docente e o senso coletivo de eficácia do conjunto de professores de determinada instituição escolar. 

Tais crenças interferem no estabelecimento de objetivos, organização das atividades acadêmicas, 

planejamento de estratégias educacionais e a mobilização de recursos pessoais para sua realização. O 

impacto na prática do professor estende-se ao estudante interferindo em seu desenvolvimento, 

motivação, desempenho e crença pessoal de auto-eficácia. As considerações apresentadas 

demonstram a relevância do processo de formação docente e da gestão educacional na construção da 

auto-eficácia de professores e estudantes. 

 
ÉTICA E VIOLÊNCIA NA ESCOLA: DOIS EXTREMOS, UM MESMO 

DESAFIO 
 Área temática: Educação e Direitos Humanos 

   Coordenação: ANA MARIA FALCÃO DE ARAGÃO SADALLA 

Ética e violência correspondem a dois extremos bastante presentes no cotidiano das instituições que 

educam. No dia-a-dia, educadores deparam-se freqüentemente com situações em que a falta de ética é 

sentida, e permeada, muitas vezes, pela violência. Observa-se, não raro, que tais manifestações são 

danosas ao bom andamento das relações entre os alunos e entre os alunos e professores, mas nem 

sempre as intervenções dos educadores resultam na melhoria da qualidade das relações. Com o 

objetivo de refletir sobre o tema que se propõe pretende-se, na perspectiva da psicologia moral, 

apresentar um panorama geral de como educadores têm entendido o problema da violência na escola e 

discutir a natureza desses fenômenos, analisando algumas das principais causas do problema da 
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violência na escola, bem como suas características específicas nas interações estabelecidas com os 

pares e com a autoridade. Pretende-se ainda refletir sobre as consequências de algumas estratégias 

utilizadas por educadores para vencer o problema da violência e indicar sugestões de procedimentos 

para realizar intervenções mais cooperativas e efetivas que favoreçam a construção de personalidades 

éticas e de relações mais respeitosas e justas. Mais que um desafio, esta é uma necessidade em 

tempos atuais. 

 TRANSGREDIR PRÁTICAS ROTINIZADAS CONSTRUINDO AS CONDIÇÕES DE TRABALHO QUE 

(NUNCA) NOS SÃO DADAS 

 ANA MARIA FALCÃO DE ARAGÃO SADALLA – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS  

Os comportamentos indisciplinados dos alunos na relação com o professor podem variar segundo uma 

escala, indo desde ações que perturbam as funções que devem executar, passando pela recusa de 

papéis que lhes são prescritos, buscando, inicialmente, atingir o docente na sua autoridade, até chegar 

ao ponto máximo que representa um comportamento que pretende atingir o professor de modo pessoal, 

e não só apenas como profissional. Ao se propor a docentes que analisem sua atuação profissional, isto 

significa deflagrar uma discussão, preferencialmente coletiva, sobre determinados aspectos de sua 

docência. Pensar acerca dos fatos e acontecimentos ocorridos em sala de aula não garante a 

reflexividade. É fundamental que sejam analisadas teoricamente as tomadas de decisão docentes. 

Entre os anos de 2003 e 2008, coordenei um projeto em uma escola que pediu socorro porque não 

sabia mais o que fazer com os alunos indisciplinados. Os estudantes agrediam física e moralmente os 

professores, com um desrespeito debochado até mesmo do fato de eles serem docentes. Aceitei o 

desafio desde que fosse aceita a condição: eu, como professora da universidade, e os educadores da 

escola trabalharíamos juntos para resolver o problema. As reuniões eram conduzidas de forma que o 

corpo docente discutia textos previamente selecionados sobre disciplina, bem como se discutiu a 

respeito dos procedimentos adotados pelos professores para tentar resolver os problemas em sala de 

aula, de modo que os êxitos e as dificuldades eram analisados coletivamente. Considerou-se também 

que as ações deveriam ser intencionais, de modo que as tomadas de decisão deveriam considerar 

determinado objetivo que se pretendia atingir. A reflexão fazia parte das tomadas de decisão cotidianas 

e o grupo relatou situações que mostravam a transformação do modo de pensar a respeito dos 

problemas disciplinares, alterando não só suas crenças, mas também suas ações na direção daquilo 

que pretendiam alcançar. 

 UM OLHAR PARA O ENTENDIMENTO DOS EXTREMOS: VIOLÊNCIA E FORMAÇÃO DE 

PERSONALIDADES ÉTICAS 

   LUCIENE REGINA PAULINO TOGNETTA – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS  

Tratar da temática da violência na escola exige de nós uma caracterização de suas manifestações 

sobre dois lados: a violência enquanto ações agressivas e, muitas vezes, criminosas apresentadas por 

alunos na escola e a violência da própria escola, que, na tentativa de vencer o problema utiliza 

mecanismos também violentos que ferem o direito de se frequentar espaços em que o respeito mútuo, 

fundante de relações mais equilibradas, possa estar presente. Cabe, portanto, num primeiro passo para 

constatar a extensão de ambos os fenômenos e a possível superação das formas menos evoluídas de 

se resolver questões de relacionamento entre as pessoas na escola, nos indagar: por que o homem é 

(ou está) violento? As explicações para tal questão podem apontar, do ponto de vista das teorias que 
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estudam o desenvolvimento moral uma perspectiva interacionista, bem como de pesquisas recentes 

sobre situações de indignação ou de injustiças na escola, a necessidade de um olhar mais aguçado 

para a falta de atribuição de sentido que crianças e adolescentes têm dado às suas vidas e aos 

conteúdos éticos, na maioria das vezes exilados da escola na atualidade. A violência é, portanto, uma 

das respostas visíveis de quanto nos falta compreender a necessidade de que, para se formar 

personalidades éticas, é preciso que a escola se empenhe por adequar suas condutas no intuito de 

promover aos educandos a possibilidade de que se sintam pertencentes, atuantes, sentindo-se 

respeitados no que sentem e pensam, exatamente o que preconizam os mais recentes estudos na 

psicologia moral que denotam o esforço por superar a ausência de relações éticas na escola. 

 OS PROCEDIMENTOS UTILIZADOS PELA ESCOLA PARA LIDAR COM OS CONFLITOS 

INTERPESSOAIS: CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA MORAL 

   TELMA PILEGGI VINHA – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

  Os conflitos interpessoais tais como agressões físicas e verbais, furtos, desobediência às normas, entre 

outros, estão sempre presentes na escola. Alguns estudos indicam que muitos professores dedicam 

entre 21% e 40% de seu tempo escolar aos problemas de conflitos entre as crianças e jovens e que 

grande parte dos professores considera que há uma desmotivação com a profissão devido ao 

comportamento indisciplinado dos alunos. Contudo, diante das brigas e desavenças, não raro, os 

educadores sentem-se inseguros e despreparados para intervir de forma construtiva, pautando suas 

ações principalmente no senso comum, visto que, poucos estudaram essas questões em cursos de 

formação. Todavia, essas intervenções transmitem mensagens que dizem respeito à moralidade, 

interferindo no desenvolvimento socioafetivo dos alunos e nas relações entre eles. Compreendendo-os 

como oportunidades para a construção de valores morais e as regras que regulam a convivência, serão 

apresentadas pesquisas sobre a violência no cotidiano da escola, analisadas as concepções dos 

educadores sobre os conflitos interpessoais e as ações decorrentes destas e discutidas algumas das 

consequências das intervenções geralmente empregadas pela escola para a formação dos jovens e 

para a nossa sociedade. 

 
PÓS-GRADUAÇÃO E DIRETRIZES CURRICULARES: VIA DE MÃO 

ÚNICA NA FORMAÇÃO DE PSICÓLOGOS? 
 Área temática: Formação do Psicólogo Escolar/Educacional 

   Coordenação: OSWALDO HAJIME YAMAMOTO 

Este simpósio se propõe a discutir a reformulação dos currículos de graduação em Psicologia no país, 

com destaque na ênfase Psicologia e Processos Educativos, e o provável impacto gerado pelos cursos 

de pós-graduação stricto sensu no delineamento do perfil de seu egresso e na escolha das ênfases 

curriculares, tomando por base as orientações das Diretrizes Curriculares Nacionais. Partimos do 

pressuposto que estes cursos influenciam/condicionam na concepção/atuação dos formadores neste 

processo, bem como nas IES a qual se vinculam, que mesmo diante de uma proposta de política de 

formação profissional generalista, ainda defendem currículos por disciplinas e por áreas de estágios 

específicos. Diante desse impasse, nos perguntamos: Há relação direta entre as áreas e as linhas de 

concentração das pós-graduações em Psicologia no Brasil e o perfil do futuro egresso, presente em 

seus Projetos Político-Pedagógicos? Qual é o desenho que vêm assumindo a formação de psicólogos e 
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com que características? Essas e outras questões relacionadas à formação e inserção do psicólogo no 

Brasil serão refletidas neste Simpósio, trazendo exemplos como produto de pesquisas nas páginas web 

destes cursos e em lócus, através de percepção de seus próprios atores, num estudo de caso em duas 

realidades do nosso país: Minas e Rondônia. 

A PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA NO BRASIL: CONSTITUIÇÃO, OBJETIVOS E RELAÇÕES 

COM A GRADUAÇÃO 

OSWALDO HAJIME YAMAMOTO – UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

Nos quarenta e três anos que se passaram desde a criação do primeiro curso de Pós-Graduação em 

Psicologia, na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, no ano de 1967, a Psicologia atinge 

em 2009, a marca de 64 Programas recomendados pela CAPES, distribuídos pelas cinco regiões 

brasileiras (N=4; NE=11; CO=7; SE=33 e S=9) e 19 Unidades da Federação. Estes Programas 

atenderam, na média dos últimos três anos com dados consolidados (2005-2007), 3.161 

estudantes/ano, sendo 2.023 no nível de Mestrado e 1.138 na de Doutorado. Nesse mesmo período, 

tivemos 1.115 titulados/ano, sendo 866 mestres e 249 doutores. A despeito do crescimento da área, 

portanto, estes números ainda estão muito aquém das necessidades de formação para atender os mais 

de 350 cursos de Graduação em Psicologia existentes no Brasil. Mas, para além da expansão do ponto 

de vista quantitativo, resta a questão da qualidade da formação. Partindo da configuração geral da área, 

a questão que se pretende desenvolver diz respeito aos objetivos que o sistema de pós-graduação da 

área da Psicologia vem atendendo, em especial, no que tange à formação de docentes e 

pesquisadores. Esta questão será abordada a partir da análise dos relatórios dos Programas de Pós-

Graduação do triênio 2005-2006, que já se encontravam em funcionamento no início do triênio, 

focalizando, dentre outros aspectos, os objetivos propostos, a estruturação dos Programas (áreas de 

concentração e linhas de pesquisa), a produção intelectual dos docentes e discentes, o destino dos 

egressos, a relação com a graduação e a inserção social relatada. O perfil da área, assim traçado, deve 

servir de base para uma avaliação do desenvolvimento, das questões e das perspectivas da pós-

graduação em Psicologia. 

 A PÓS-GRADUAÇÃO NO BRASIL E SEUS REFLEXOS NA CONSTRUÇÃO DAS ÁREAS DE 

CONCENTRAÇÃO DA PSICOLOGIA 

 ANDREIA DA SILVA QUINTANILHA SOUSA – UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA  

As análises aqui propostas visam apresentar os dados quantitativos da Pós-Graduação no Brasil, com 

ênfase nos Programas da área de Ciências Humanas, especificamente, na Psicologia, bem como o 

perfil que os cursos de graduação assumem após a implantação. Como a literatura revela (Fernandes 

(1979); Fávero (1980); Cunha (1986); Martins (1991), em sua maior parte, a pós-graduação brasileira 

não emergiu de uma prática consolidada de pesquisa; a aceleração do desenvolvimento do sistema 

nacional de programas de mestrado e doutorado no país teve seu ponto de partida em fins da década 

dos anos 60, ao longo do processo que redundou na reforma universitária de 1968 (Lei no 5.540/68, de 

28 de novembro de 1968). Nesse contexto, a perspectiva além de avaliar a adequação da atividade 

acadêmica às necessidades de expansão de uma economia dependente, internacionalizada, de um 

modelo econômico excludente, também visava qualificar o corpo docente universitário. Atualmente, o 

que os dados estatísticos revelam? Sabemos que as IES federais abrigam o maior número de 

programas (1.280), seguidas das estaduais (621), particulares (493) e das municipais (16) 
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(MEC/CAPES, 2009). Se nos focarmos no número de programas de pós-graduação, por nível agrupado 

por áreas, observaremos que a Psicologia possui um total de 56 programas, dos quais 25 são de 

Mestrado, 30 são programas de mestrado e doutorado e 01 apenas de doutorado. Segundo dados da 

CAPES, não há programas profissionalizantes ano base 2007. A partir desse contexto, buscamos traçar 

o perfil de formação do formador, com vistas a polemizar a possível co-relação entre as áreas e as 

linhas de concentração desses cursos com as novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a área de 

Psicologia no país, contribuindo para uma reflexão historicamente contextualizada desse processo. 

CURSOS DE GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA E AS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS 

   ALACIR VILLA VALLE CRUCES – CENTRO UNIVERSITÁRIO DE SANTO ANDRÉ  

A homologação das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), em 2004, trouxe expectativas de que 

transformações necessárias na formação de psicólogos, detectadas nas décadas passadas, pudessem 

ser concretizadas. Pesquisa realizada nas páginas da internet das faculdades de Psicologia do país 

permitiu desenhar o perfil que a formação vem assumindo e projetar o perfil de egresso e o mercado de 

trabalho que ele pode assumir. No momento da pesquisa, 356 cursos de Psicologia estavam 

registrados na Associação Nacional de Ensino de Psicologia (ABEP), porém apenas 187 divulgam 

informações na internet. A grade curricular dos cursos é composta por um elenco de disciplinas, um 

número reduzidíssimo de páginas mostra relações entre as disciplinas e as ênfases escolhidas, apesar 

de as DCN proporem uma formação em espiral, na qual o núcleo comum, os eixos estruturantes, as 

ênfases e todas as demais atividades e estágios devem estar articulados. Destes, em apenas 60 

encontramos informações sobre as ênfases escolhidas, sendo predominante as da área clínica (25 

cursos) e da saúde (40 cursos), o que nos leva a projetar que o perfil do futuro egresso tende a se 

manter articulado ao campo da clínica, das doenças, das avaliações diagnósticas e dos tratamentos, 

sem que se amplie o mercado potencial de trabalho (as áreas emergentes que aparecem como ênfases 

são a do esporte, mencionado em um curso; a ambiental, em um outro curso; a comunitária, em 3 

cursos; e processos psicossociais em 14 cursos). Outro dado importante que pretendemos discutir 

refere-se ao fato de que 42 cursos, a maioria administrados por instituições privadas, oferecem duas 

ênfases de formação, praticamente todas relacionadas a áreas de atuação, o que pode vir a limitar 

ainda mais o preparo dos alunos indo de encontro às propostas das DCN. 

 FORMAÇÃO DE PSICÓLOGOS E AS NOVAS DIRETRIZES: DUAS REALIDADES E UM MESMO 

DESAFIO 

   TANIA SUELY AZEVEDO BRASILEIRO – UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

  Este estudo apresenta resultados produzidos no âmbito do projeto de pós-doutoramento Pensamento 

Docente e Prática Pedagógica Universitária – concepções teóricas e perspectivas metodológicas na 

formação do psicólogo escolar, que conta com a participação de pesquisadores de Minas Gerais, 

Rondônia e São Paulo, trabalhando com a análise de quatro dimensões: percepção de coordenadores 

de curso, professores e alunos de Psicologia sobre a formação para atuar com os processos 

educativos, e com documentos oficiais. Neste simpósio, nosso objetivo é compreender a apropriação 

desses atores, presente no campo da formação de psicólogos, no que tange sua dimensão educativa, 

confrontado com o discurso emitido pelos documentos oficiais e pelo projeto político pedagógico do 

curso de Psicologia em duas IFES, uma de Minas Gerais e outra de Rondônia, ambas atingindo nota 

destaque no ENADE 2007/8, respectivamente. Os achados do estudo, produto da aplicação de 
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questionário, entrevista e análise documental, são decorrentes de procedimentos interpretativos de 

análise da informação textual e da estratégia de triangulação interativa. Apresentam o perfil 

sociocultural dos alunos, bem como o perfil acadêmico-profissional dos docentes entrevistados; o nível 

de conhecimento acerca das mudanças decorrentes das Diretrizes para o curso de Psicologia; 

percepção na qualidade da prática docente em relação aos ensinamentos dos processos educativos; 

nível de satisfação com relação a própria formação universitária, tomando por base os conhecimentos, 

habilidades e competências adquiridas. Também é objeto de análise a possível relação entre a 

formação dos formadores com a priorização das ênfases no processo de reformulação dos PPP destes 

cursos. Este estudo apresenta contribuições significativas para a compreensão da formação de 

psicólogos no campo da educação, centrada na construção de um profissional de pensamento e prática 

críticos, capaz de analisar as transformações nos vários contextos educacionais e escolares, utilizando 

referenciais que permitam a compreensão do fenômeno educativo na sua complexidade, considerando 

suas múltiplas determinações. 

 
GT DE PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO-ANPED: ESPAÇO DE PESQUISA E 

CONHECIMENTO 
 Área temática: Pesquisa em Psicologia Escolar/Educacional 

   Coordenação: LUCIANE MARIA SCHLINDWEIN 

O Grupo de Estudos Psicologia da Educação foi criado, na ANPED, no ano de 1997, com o intuito de 

constituir um espaço que pudesse consolidar e ampliar o campo de conhecimento que se apóia na 

vinculação entre Educação e Psicologia. Em 1999, foi elevado à categoria de Grupo de Trabalho e, 

desde então, vem dando mostras da sua importância como espaço profícuo de produção de 

conhecimento, com mais de 130 trabalhos científicos apresentados e discutidos no âmbito das reuniões 

anuais da ANPED. Neste ano de 2009, o GT 20 completa 10 anos de atividades, com uma trajetória 

que congrega os mais diferentes interesses de pesquisadores das áreas da Psicologia, da Educação e 

da Psicologia da Educação, em diferentes temáticas, abordagens teóricas e metodológicas. Nesta 

mesa, apresentamos uma discussão em torno de três eixos: a pesquisa na Psicologia da Educação, a 

questão da subjetividade e a formação de professores. 

 A PRODUÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA DO GT PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO NAS 

COMUNICAÇÕES E PÔSTERES – 2005-2008 

 LUCIANE MARIA SCHLINDWEIN – UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ  

Desde 1997 o GT 20 – Psicologia de Educação vem se constituindo um espaço profícuo para a 

discussão das produções acadêmico-científicas produzidas no campo de conhecimento na interface 

entre Psicologia e Educação. Em trabalho apresentado em 2005 e 2006, Souza et all. analisaram a 

produção do grupo de trabalho, a partir de três enfoques: a) contribuições e ou implicações das teorias 

psicológicas à Educação; b) análise crítica das apropriações de algumas teorias psicológicas pela 

Educação, produzindo um movimento de psicologização da educação, e a necessidade da constituição 

de abordagens críticas no campo da Psicologia da Educação, que superem a primazia do conhecimento 

psicológico sobre outras modalidades de conhecimento e, c) análise da constituição da subjetividade 

nos processos educativos procurando superar a dicotomia Psicologia e Educação, ou seja, a educação 

apresentada enquanto um espaço privilegiado de constituição dessa subjetividade e de 
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desenvolvimento humano. Sob este mesmo enfoque, apresentaremos a análise das produções 

veiculadas no GT 20 desde então. No que se refere à questão da pesquisa no campo da Psicologia da 

Educação, vimos acompanhando a ampliação das abordagens teórico-metodológicas, reiterando o 

espaço acadêmico científico da psicologia da educação, seja nas discussões teóricas ou empíricas. A 

subjetividade tem se configurado como temática frequente nos trabalhos apresentados no GT, 

discutindo, especialmente, a constituição da subjetividade permeada pelos processos educacionais. E, 

finalmente, há que se destacar as contribuições resultantes das pesquisas sobre formação de 

professores. Enfim, trazemos para este debate as discussões que vêm sendo empreendidas no GT 20 

– Psicologia da Educação da ANPEd, com o intuito de divulgar e debater as produções científicas que 

vêm sendo apresentadas neste espaço. 

 SUBJETIVIDADE, FORMAÇÃO E ATUAÇÃO DO PROFESSOR: ALGUMAS REFLEXÕES 

   MARILDA GONÇALVES DIAS FACCI – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ  

Em pesquisas realizadas por Souza et al (2006) constatou-se que uma das temáticas mais 

desenvolvidas em trabalhos apresentados no GT de Psicologia da Educação, nos anos de 1998-2004, 

foi a formação de professores, seguida da subjetividade. A subjetividade do professor tem sido 

investigada sob várias perspectivas teóricas, seja guiando os trabalhos desenvolvidos na área de 

Educação, seja na área de Psicologia. Questionamos: porque esse tema tem obtido destaque? Como a 

subjetividade do professor tem sido analisada? Qual a influência da subjetividade do professor no 

processo ensino-aprendizagem?. Diante dessas indagações, o objetivo desse trabalho é refletir sobre a 

constituição da subjetividade do professor e a atividade docente. Para o desenvolvimento do debate 

apresentaremos alguns pressupostos vigotskianos que defendem as seguintes idéias: 1. a 

subjetividade é constituída por meio das relações sociais; 2. o significado e o sentido do trabalho do 

professor deve estar atrelado ao ato de ensinar; 3. na escola o psicólogo se defronta com o encontro 

entre a subjetividade e a educação. Consideramos que essa é uma discussão pertinente na intersecção 

entre a Psicologia e a Educação, uma vez que partimos da premissa vigotskiana de que processo de 

humanização está atrelado à educação. O acesso ao conhecimento científico, por parte do aluno no 

processo pedagógico e do professor nos cursos de formação, provoca o desenvolvimento daquilo que é 

específico dos seres humanos: as funções psicológicas superiores. Desta forma, podemos dizer que a 

educação influencia, com seus conteúdos curriculares, a formação da subjetividade dos indivíduos e a 

tomada de consciência dos professores quanto à sua responsabilidade na socialização dos 

conhecimentos. 

 GT PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO: DESAFIOS E PERSPECTIVAS 

   MARÍLIA GOUVEA DE MIRANDA – UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

 Se o objetivo central do GT de Psicologia da Educação é refletir sobre a relação entre Psicologia e 

Educação, em particular quanto aos aspectos históricos, epistemológicos e metodológicos da pesquisa 

educacional, é importante indagar acerca de como a relação psicologia e educação tem sido tratada no 

GT de Psicologia da Educação ao longo dos seus dez anos. Para responder a essa questão será 

preciso retomar a discussão sobre a relação entre psicologia e educação e demarcar a tensão advinda 

de sua condição de buscar permanentemente vincular uma área de conhecimento em particular (a 

psicologia) e uma prática social (a educação). A educação é aqui compreendida em uma dupla 

acepção: como cultura e como processo sistemático e particularizado da educação escolar. A 
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psicologia, por sua vez, como área de conhecimento vinculada às ciências humanas, caracteriza-se 

pelo embate entre suas diferentes abordagens teórico-metodológicas e, ainda, pela interface com os 

outros campos de conhecimento. Tomando a educação e a psicologia sob esse duplo ponto de vista, 

pode-se afirmar que, ao longo desses anos, o GT de Psicologia da Educação vem: 1. dando grande 

ênfase à educação escolar, abordando uma grande diversidade de objetos de estudo, sem contudo se 

fechar aos temas mais amplos da educação entendida como cultura e 2. contemplando as diversas 

abordagens teóricas da psicologia, com alguma predominância na teoria histórico-crítica. Acerca das 

implicações dessa vinculação entre psicologia e educação, é preciso assinalar que o aporte psicológico 

nem sempre é devidamente explicitado ou tratado com a profundidade necessária e essa ausência 

pode incorrer em uma compreensão fragmentada e superficial desse objeto. O GT pode contribuir para 

evitar ou minorar esse risco, em especial ao promover a elevação da qualidade e pertinência das 

pesquisas ao buscar um diálogo mais intenso e crítico com os outros grupos de trabalho da ANPEd. 

Põe-se em perspectiva, assim, uma Psicologia da Educação capaz de pensar criticamente as questões 

em que é chamada como referência para a educação. 

  
DIVERSIDADE TEÓRICA SOBRE O FRACASSO ESCOLAR 
 Área temática: Fracasso Escolar/Evasão 

   Coordenação: MARIA DE FATIMA PIRES CARNEIRO DA CUNHA 

  Financiador: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ / UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO 

Neste trabalho, apresentam-se três pesquisas sobre o fracasso escolar, visto pelos mais diversos 

olhares. A primeira pesquisa intitula-se:”Resgate histórico das causas e a diversidade das perspectivas 

teóricas do fracasso escalar”, e pretende apresentar esse fracasso escolar fazendo um resgate 

histórico, colocando em evidência os problemas de aprendizagem nas séries iniciais em nossos dias, 

demonstrando as mais diversas pesquisas que foram realizadas nas duas últimas décadas colocando 

ênfase em algumas das muitas variáveis, com intuito de dar diretrizes para reflexão quando se vivencia 

essa situação na prática. A segunda pesquisa intitula-se “O fenômeno do Fracasso escolar: um discurso 

naturalizado” a qual pretende apresentar uma revisão literária das explicações e discursos 

tradicionalmente dados para as causas do fenômeno do “fracasso escolar”.Parte-se de uma pesquisa 

qualitativa, de caráter teórico. Conclui-se que, na maioria das pesquisas consultadas, o fracasso escolar 

e social, tem sido atribuído ao próprio aluno, a sua família, ao professor, a escola. E inclusive as 

patologias, os distúrbios emocionais se justificam em função de uma visão biologizada e psicologizante, 

carregada de preconceitos e estereótipos sociais, ou seja, uma visão naturalizada do problema. A 

terceira pesquisa intitula-se: “Fracasso escolar e subjetividade” e procura analisar a influência da 

subjetividade nos processos de ensino e aprendizagem. Referencia-se na Teoria da Complexidade, 

especialmente na crítica ao paradigma simplificador que reduz e separa. Contextualiza, historicamente 

o fracasso escolar e resgata investigações que mostram a importância da subjetividade ou a 

apresentam como um dos componentes do fazer educativo. 

 RESGATE HISTÓRICO DAS CAUSAS E A DIVERSIDADE DAS PERSPECTIVAS TEÓRICAS DO 

FRACASSO ESCOLAR 

 MARIA DE FATIMA PIRES CARNEIRO DA CUNHA – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ  
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O presente trabalho pretende apresentar o fracasso escolar fazendo um resgate histórico, colocando 

em evidência os problemas de aprendizagem nas séries iniciais em nossos dias, discernindo e 

demonstrando as mais diversas pesquisas que foram realizadas nas duas últimas décadas, colocando 

ênfase em algumas das muitas variáveis, com intuito de dar diretrizes para reflexão quando se vivencia 

essa situação na prática. Serão apresentados vários autores que através de pesquisas ao longo dos 

anos vem discutindo e pesquisando sobre o assunto, trazendo sua contribuição para pensar essa 

questão, mantendo debates sobre as causas e possíveis motivos desse insucesso. Para melhor situar a 

questão far-se-á um retrocesso a partir da década de 80, apresentando os resultados de algumas 

dessas pesquisas. Serão mostrados estudos que vão culminar em nossos dias com a diversidade das 

variáveis que estão envolvidas no processo. Considera-se que todas elas devam ser analisadas para 

melhor compreensão do fracasso escolar. Qualquer fator tomado isoladamente não seria suficiente, 

nem faria jus para explicar o fenômeno. Todas essas variáveis coexistem, pois se estuda um fenômeno 

que pode ter origem nas mais diversas instâncias, principalmente por se reconhecer a condição 

humana como sendo bio-psico-social e histórica, e consequentemente recebendo influências de todas 

elas. 

 O FENÔMENO DO FRACASSO ESCOLAR: UM DISCURSO NATURALIZADO 

   LEONOR DIAS PAINI – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ  

A segunda pesquisa intitula-se “O fenômeno do Fracasso escolar: um discurso naturalizado” a qual 

pretende apresentar uma revisão literária das explicações e discursos tradicionalmente dados para as 

causas do fenômeno do “fracasso escolar”. Nos utilizamos de uma pesquisa qualitativa, de caráter 

teórico, na qual levantamos, nas duas últimas décadas, os estudos mais significativos sobre o 

insucesso escolar. Conclui-se que, na maioria das pesquisas consultadas, o fracasso escolar e social, 

tem sido atribuído ao próprio aluno, a sua família, ao professor, a escola. E inclusive as patologias, os 

distúrbios emocionais se justificam em função de uma visão biologizada e psicologizante, carregada de 

preconceitos e estereótipos sociais, ou seja, uma visão naturalizada do problema. Houve momentos em 

que até mesmo a culpabilização teve a sua justificativa científica, mas agora, já é possível superar essa 

situação de aluno vitimizado, essa visão dicotômica e a-histórica, pois a produção científica já nos deu 

condições e fundamentação teórica-metodológica para compreender, que o aluno, pode ser um sujeito 

construtor de sua própria história. 

 FRACASSO ESCOLAR E SUBJETIVIDADE: A COMPLEXIDADE DO FAZER EDUCATIVO 

   ELAINE TERESINHA DAL MAS DIAS – UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO -SP 

  Este trabalho analisa a influência da subjetividade nos processos de ensino e aprendizagem. 

Referencia-se na Teoria da Complexidade, especialmente na crítica ao paradigma simplificador que 

reduz e separa; na noção de sujeito, que considera o homem ser bio-lógico e ambivalente que transita 

entre características racionais e emocionais, projetadas e introjetadas no/do meio por intermédio dos 

complexos imaginários; e nos princípios hologramático, entendido como operador que enfrenta o 

fechamento e a compartimentação, conserva a possibilidade de abertura e oferece outras vias de 

reconhecimento; o recursivo, circuito gerador, no qual produtos e produtores são causadores e efeitos 

daquilo que os produzem; e o dialógico, que assume a inseparabilidade entre noções antagônicas e 

complementares que concebem os fenômeno como complexos.Contextualiza, historicamente o 

fracasso escolar e resgata investigações que mostram a importância da subjetividade ou a apresentam 
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como um dos componentes do fazer educativo. Entende que parte dos estudos sobre o tema focaliza 

aspectos do fenômeno, atomiza seus objetos de análise e limita a apreensão e o enfrentamento. 

Concentra a atenção na subjetividade do educador, mas considera que todos os membros da escola 

estão envolvidos na viabilidade ou inviabilidade de sucesso educacional. 

 O FRACASSO ESCOLAR COMO UM „SINTOMA‟ DA VIOLÊNCIA ESCOLAR 

ROSANE GUMIERO DIAS DA SILVA 

O presente estudo pretende abrir espaços para algumas reflexões sobre o fracasso escolar dentro de 

um contexto de violência escolar. Na literatura brasileira não existe um consenso sobre o conceito de 

violência, no entanto, alguns autores colocam que há um ponto de consenso básico entre a literatura 

especializada, que consiste em que todo ato de agressão – física – moral ou institucional – dirigido 

contra a integridade de um ou vários indivíduos ou grupos é considerado um ato de violência. Dentro 

desse contexto temos os fatores endógenos e exógenos, que contribuem para a manifestação da 

violência. No caso deste estudo, vamos priorizar os fatores internos ao cotidiano escolar, tais como: o 

conteúdo programático das escolas em sua maioria apresenta-se desvinculados da realidade dos 

alunos e da aplicabilidade destes no contexto social; falta de respeito e credibilidade por parte dos 

professores em relação aos alunos e vice-versa e aulas desmotivadas, entre outras.  Em nossas 

pesquisas, esses fatores, entre outros, vem se tornando relevantes para que o aluno deixe de conhecer 

a real importância da escola e em contra partida, os professores acreditando nesses alunos como 

cidadãos em potencial. 

 

 
ESCOLA E LUTO: OLHARES E CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA EM 

SITUAÇÕES DE LUTO NÃO IDENTIFICADO 
 Área temática: Necessidades Educacionais Especiais/Inclusão 

   Coordenação: MITSUKO APARECIDA MAKINO ANTUNES 

A morte é um dos temas considerados “inadequados” em nossa sociedade; dificilmente as pessoas se 

dispõem a falar sobre ela, principalmente com as crianças. A escola abriga questões que fazem parte 

do acervo de nossa sociedade como: pobreza, racismo, preconceitos, adoecimento e morte. Esta 

apresentação pretende polemizar e refletir sobre o papel da escola e o preparo dos professores e 

funcionários ao se depararem com questões referentes à perda. Por ser um tema considerado tabu, as 

discussões na escola envolvendo as questões do luto costumam ser negligenciadas, pouco ajudando 

as crianças e outros partícipes da escola a lidarem com suas perdas. Fechar os olhos para situações 

com as quais não se sabe lidar não faz com que estas situações deixem de existir e considerando que a 

escola é um espaço de socialização, que deve garantir a educação da personalidade das crianças e a 

transmissão sistematizada daqueles conhecimentos desenvolvidos e acumulados pelo gênero humano, 

deve tomar para si a responsabilidade de ensinar aquilo que lhe cabe no que se refere à morte e às 

perdas que permeiam a vida. Sendo assim, manifestamos a necessidade de estudos sobre as questões 

do luto, como assunto que não deve ser negligenciado ou omitido nas escolas. 

 LUTO INFANTIL NO CONTEXTO ESCOLAR – ESTUDO DE CASO 

 MARCELO MÁRCIO SIQUEIRA GIANINI – PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO
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Trata-se de um trabalho sobre uma intervenção no âmbito Escola – Família – Criança enlutada. A 

coordenadora da escola em que C. B. S., 8 anos de idade, frequenta a 3ª série, solicitou a presença dos 

pais, ao perceber que a menina estava apresentando dificuldades escolares. A negação da morte e do 

sofrimento e a dificuldade de expressão do luto pela morte do avô, por suicídio, foram identificadas 

como os fatores desencadeadores das dificuldades escolares. A morte em si causa desorganização e 

com frequência é assustadora, sobretudo para uma criança. A ameaça à continuidade da vida familiar 

provoca insegurança. No entanto, com o apoio adequado dos pais, parentes e educadores, poderá 

enfrentar a situação. Os pais, por sua vez, precisam organizar-se para falar com as crianças sobre as 

perdas ocorridas em família. Muitas vezes as emoções impedem ou dificultam a aproximação entre pais 

e crianças. Talvez, a crença sobre as crianças não precisarem participar das vivências de morte sejam 

fortalecidas como defesa para não dimensionarem sua dor. Os professores também são tocados diante 

do tema Morte. Deve haver um preparo para suportar e acolher um aluno na dor, no sofrimento, na 

saudade, na perda. Assim, é importante a formação dos profissionais da escola – professores, gestores, 

funcionários – para enfrentar a situação de morte e outras perdas. 

 O LUTO NA DEFICIÊNCIA VISUAL: DA DESCOBERTA À CEGUEIRA TOTAL 

   DANIELA LEAL – PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

A preocupação humana com a morte e o morrer vem desde a Pré-História, causando, assim, diversos 

questionamentos sobre o significado desse fenômeno para as pessoas de todas as culturas. Afinal, do 

ponto de vista psiquiátrico, é inconcebível para o inconsciente imaginar um fim para nossa própria vida. 

Nesse sentindo, procurou-se estabelecer relação entre os cinco estágios para aceitação da morte 

(negação e isolamento; raiva; barganha; depressão; e aceitação), propostos por Kübler-Ross (1998), e 

a perda da visão de uma pessoa com deficiência visual. Buscou-se, portanto, conhecer como se deu o 

processo de morte e/ou perda, bem como o de luto da aluna R., diante da cegueira total. Nota-se que, 

apesar de todo o suporte obtido (médico e escolar) desde a descoberta da retinose pigmentar até a 

morte e/ou perda de fato da visão, R. não queria aceitar a mesma, pois a morte em si, muitas vezes, 

está ligada a uma ação má, a um acontecimento medonho. O sofrimento vivenciado por saber que 

perderia a visão, somente ganha outra forma quando R. consegue aceitar a realidade de sua própria 

morte e/ou perda, aprendendo a encarar menos irracionalmente e com menos temor tal situação 

trágica, mas inevitável. Acredita-se, portanto, que se aprende ou se reestrutura pra começar de novo e 

faz-se o melhor possível para continuar a viver com as diversas perdas e/ou mortes que ocorrem 

durante a vida. 

 LUTO E SUICÍDIO: O PAPEL DA ESCOLA NA REPRODUÇÃO IDEOLÓGICA DAS RELAÇÕES COM A 

MORTE VOLUNTÁRIA 

   NILSON BERENCHTEIN NETTO – PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

  A morte é um fenômeno que não se encerra em si mesmo e se observado para além de sua 

imediaticidade, permite compreender diversos outros fatores da organização de uma determinada 

sociedade. Nesse sentido, a imagem que se torna hegemônica da morte manifesta muito do que se 

pensa, hegemonicamente, sobre a saúde em determinada sociedade, sobre o que se pensa sobre a 

vida e de como vivem e se relacionam as pessoas em tal sociedade. Sendo assim, a morte deve ser 

analisada como um fenômeno histórica, cultural e socialmente determinado, que terá diferentes 

representações em distintos pontos espaço-temporais. Se a morte na sociedade contemporânea se 
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constitui como um assunto tabu, mais complicada é a relação das pessoas com a morte voluntária. 

Considerando o exposto, é necessário que se observem as estratégias utilizadas para ideologizar a 

morte e escamotear suas múltiplas determinações e as múltiplas ligações desta com outros fenômenos 

sociais. Nesse processo são envolvidas diversas instituições sociais como as famílias, as escolas e os 

serviços de saúde, que produzem e reproduzem, com mais ou menos consciência a ideologia 

hegemônica acerca da morte. Pretende-se refletir nessa apresentação sobre o papel ocupado pela 

escola nesse sistema ideológico e o quanto isso interfere na forma como as pessoas vivenciam o luto e 

as relações com a morte voluntária. 

 
CULTURA ESCRITA E DESIGUALDADE SOCIAL: CONTRIBUIÇÕES DA 

PSICOLOGIA EDUCACIONAL PARA A ALFABETIZAÇÃO 
 Área temática: Leitura/Escrita 

   Coordenação: MARIA REGINA MALUF 

As desigualdades sociais estão fortemente relacionadas às desigualdades escolares. Nesta mesa-

redonda serão apresentados e debatidos resultados de pesquisas apoiadas nos quadros conceituais da 

psicologia cognitiva da leitura. Numerosas pesquisas mostram a eficiência do ensino da linguagem 

escrita quando esse ensino é baseado no reconhecimento das relações entre habilidades 

metalingüísticas e aprendizagem da leitura e escrita, destacando-se o papel da consciência fonológica. 

Será discutida a importância da universalização do acesso à leitura e à escrita, com ênfase nas 

condições de ensino predominantes em países da América Latina. Pesquisas evidenciam que as 

crianças (e os adultos) podem aprender a ler e escrever com eficiência quando o ensino é adequado às 

suas características pessoais, à sua linguagem oral e à cultura na qual os aprendizes estão inseridos. 

Mostram também que a aprendizagem do sistema alfabético é fortemente dependente do 

desenvolvimento de habilidades metalingüísticas, sobretudo da consciência fonológica.  

 APRENDIZAGEM DA LINGUAGEM ESCRITA, METALINGUAGEM E DESIGUALDADE SOCIAL 

 MARIA REGINA MALUF – PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO  

Os debates contemporâneos da psicologia educacional passam pela questão do assim chamado 

“fracasso escolar” que atinge fortemente as populações provenientes dos mais baixos extratos 

socioeconômicos, quer se trate das maiorias nos países pobres ou das minorias nos países ricos. A 

exclusão precoce dos processos de escolarização, de grande parte da população nos países da 

América Latina traz, entre outras consequências, a dependência exclusiva da oralidade devido à falta 

de acesso à cultura escrita. No Brasil, dados recentes mostram que embora o acesso à escola se 

encontre quase universalizado, uma porcentagem excessivamente alta de crianças permanece 

analfabeta, a ponto de justificar-se a designação de analfabetos escolarizados. Os avanços da ciência 

psicológica permitem uma compreensão aprofundada do processo de aprendizagem da linguagem 

escrita. Nessa perspectiva, admite-se que um reconhecido arsenal de conhecimentos sobre como se 

aprende a ler e escrever encontra-se disponível nos achados de estudos sobre as relações entre a 

aprendizagem da linguagem escrita e a metalinguagem. Defende-se a urgência de que os psicólogos 

da educação se apropriem de modo mais eficiente do conhecimento disponível a respeito de como se 

aprende a ler e escrever, criando assim melhores condições de sucesso escolar. 
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 ALFABETIZAÇÃO E DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM DA ESCRITA EM CRIANÇAS DA 4ª SÉRIE 

DO ENSINO FUNDAMENTAL 

   FLÁVIA RENATA ALVES DA SILVA – PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO  

O objetivo desta pesquisa foi verificar como se apresenta a relação entre aprendizagem da escrita e 

consciência fonológica em um grupo de crianças da 4ª série do Ensino Fundamental de uma escola do 

estado de São Paulo, que atende crianças provenientes de famílias em situação de vulnerabilidade 

social. O estudo foi realizado em duas etapas: na primeira participaram 140 alunos, sendo 74 meninos 

e 66 meninas, com idades variando entre 9 e 12 anos; na segunda participaram dois subgrupos, sendo 

um constituído por 20 alunos com bom desempenho e outro por 20 alunos com mau desempenho na 

linguagem escrita. Para a coleta de dados foram utilizados: um ditado com 60 (TEP) palavras, uma 

tarefa para avaliação da habilidade de compreensão e leitura de frases (TCL), provas para avaliação da 

consciência fonológica e entrevistas. Os resultados mostraram fortes deficiências na escrita dos 140 

alunos (TEP): apenas 31.76% palavras foram escritas em um nível ortográfico, 37.42% apresentaram 

erros que não ferem a fonologia, sugerindo o não conhecimento das regras ortográficas de escrita, e 

30.82% com violações da fonologia, demonstrando o não domínio do princípio alfabético. Os achados 

mostraram também que os alunos com a escrita desenvolvida apresentaram habilidades 

metafonológicas desenvolvidas e os alunos com dificuldade na escrita não apresentaram essas 

habilidades desenvolvidas, o que deu sustentação às hipóteses iniciais. 

 CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA E AQUISIÇÃO DA ESCRITA: ESTUDO COM CRIANÇAS DO 1º. ANO 

DO ENSINO FUNDAMENTAL 

   LUCIENE APARECIDA FELIPE SICCHERINO – PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO 

PAULO 

  Esta pesquisa teve por objetivo estudar a relação entre a consciência fonológica e a aquisição da 

linguagem escrita em crianças do 1º ano do ensino fundamental em dois momentos: no início do ano e 

três meses depois. Participaram da pesquisa 53 crianças matriculadas em uma escola particular da 

cidade de Mauá, situada na Grande São Paulo. Para avaliação da consciência fonológica foram 

utilizadas provas de aplicação individual. Para avaliação da escrita foi feito um ditado de palavras, de 

aplicação coletiva. Os resultados mostraram uma correlação bastante significativa entre a consciência 

fonológica e a habilidade de escrita, tanto na primeira aplicação quanto na segunda. No entanto o nível 

de desenvolvimento da habilidade fonológica no início do ano não aparece associado à habilidade de 

escrita três meses depois, o que permite concluir pela não existência de uma relação de precedência e 

sim de mútua influência entre as duas habilidades estudadas. São feitas considerações sobre as 

implicações pedagógicas desses resultados. 

 
CONTRIBUIÇÕES DO PSICÓLOGO ESCOLAR PARA O ENSINO 

SUPERIOR 
 Área temática: Formação do Psicólogo Escolar/Educacional 

   Coordenação: DIVA ALBUQUERQUE MACIEL 

O psicólogo escolar/educacional é um dos profissionais que se destaca por apresentar significativa 

responsabilidade na sociedade contemporânea, sobretudo quando partimos do pressuposto de que a 

educação atua como um processo formativo nas funções psicológicas do ser humano. As formas 
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complexas de organização das instituições educacionais têm gerado questionamentos frequentes sobre 

a compreensão de processos que se dão nos níveis macro e micro sociais. Ainda assim, o trabalho 

desse profissional é pouco valorizado se considerarmos que o seu campo de atuação tem implicação 

com todos os processos psicológicos que ocorrem no âmbito da educação, sejam eles em instituições 

escolares, familiares, instituições de nível superior, entre outras. Embora o psicólogo escolar encontre-

se presente em espaços universitários, no Brasil a sua atuação ainda é tímida e pouco divulgada. 

Partindo dessas considerações, pretendemos apresentar e discutir três possibilidades de atuação do 

psicólogo escolar no ensino superior a partir das perspectivas histórico-cultural e co-construtivista do 

desenvolvimento e da aprendizagem. Os trabalhos formam desenvolvidos em cursos de pedagogia, 

psicologia e formação tecnológica, em duas IES públicas e uma privada. 

 O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIVERSIDADE PÚBLICA: APRENDIZAGEM E 

SUBJETIVIDADE DOS ALUNOS DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DA ZONA OESTE – RIO DE JANEIRO 

PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIVERSIDADE PÚBLICA 

 MERCEDES VILLA CUPOLILLO – CENTRO UNIVERSITÁRIO DA ZONA OESTE RIO DE JANEIRO

  

A produção de novos sentidos na sala de aula torna-se imprescindível para a mudança no grupo. 

Toomela promove discussões sobre organizações grupais a partir da inserção de novos elementos, 

argumentando que a entrada de um elemento diferente no grupo não significa necessariamente uma 

mudança na direção da subjetividade do grupo. Na realidade, ocorreria um movimento mais complexo 

de produção de sentidos nos sujeitos concretos que compõem o grupo, como explica González Rey 

inclusive, e principalmente, no professor, agente organizador da produção das novas necessidades e 

desejos da turma. As idéias discutidas por Rey sobre o caráter interativo da produção de 

conhecimentos nos levam a utilizá-la como referencial para a compreensão dos processos subjetivos 

em espaços educativos, como o do Centro Universitário da Zona Oeste – UEZO, considerando que os 

diálogos são a via de pensamento, emoções e valores dos sujeitos e dos grupos. No decorrer do ensino 

de Psicologia na UEZO, utilizamos estratégias com grupos cooperativos que facilitaram o aprendizado 

dos alunos, partindo da idéia de um projeto de pesquisa/extensão que tinha como objetivo investigar, 

compreender e atuar, através do ensino da graduação, sobre a produção de subjetividades sociais e 

individuais, gerando condições para a otimização do seu potencial de aprendizagem. Com os 

professores, foi realizada uma intervenção cujo foco foi a ressignificação da visão negativa de aluno que 

apresentavam ao ingressarem na Instituição. O trabalho contribuiu para a formação de grupos de apoio 

entre os alunos e reconhecimento das suas possibilidades de desenvolvimento para a aprendizagem de 

conteúdos complexos. 

 REFLEXÕES SOBRE OS PROCESSOS DE MEDIAÇÃO NO CONTEXTO DE ESCOLAS DE NÍVEL 

MÉDIO: RESSIGNIFICANDO O PAPEL DO PSICÓLOGO ESCOLAR EDUCACIONAL. 

   DIVA ALBUQUERQUE MACIEL –– UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA  

De acordo com a perspectiva sociocultural construtivista, o desenvolvimento humano é compreendido 

como um fenômeno complexo e dinâmico onde o sujeito é participante ativo do seu desenvolvimento, 

em constante interação com o meio (Branco & Valsiner, 2003). Por outras palavras, compreende-se 

que o sujeito se constitui por meio da interação dialética entre processos de canalização cultural e da 

ação do indivíduo, enquanto sujeito ativo e co-participante do seu próprio desenvolvimento. Implica que, 
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processos de aprendizagem desenvolvem-se em contextos sociais que são mediados por atos de co-

construção. Orientados por perspectivas dessa natureza, projetos recentes têm buscado compreender 

a qualidade das interações que ocorrem no interior das instituições educacionais, acumulando já um 

corpus de conhecimento substancial sobre efetivas possibilidades de desenvolvimento de alunos e 

professores. Por meio de uma abordagem interpretativa, estabelecemos recortes para reflexão, que 

focalizam estudos realizados no âmbito de um curso de formação continuada, destacando-se exemplos 

de mediação no contexto de escolas de nível médio, onde se pode observar a co-construção de 

significados que têm oportunizado o desenvolvimento de alunos e professores. Destacamos o papel 

essencial do psicólogo escolar educacional como mediador privilegiado nesse processo, com vistas à 

promoção das re-significações necessárias para a transformação das práticas de ensino-aprendizagem 

nas nossas escolas de Ensino Médio. Buscamos estabelecer um diálogo com o intuito de provocar 

contradições, as quais têm como foco “cegar” olhares cristalizados e oferecer condições de construir 

um “ver” diferente. 

 COMO A PSICOLOGIA ESCOLAR PODE CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DOS PSICÓLOGOS 

   VANNUZIA LEAL ANDRADE PERES – UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS 

  Como a psicologia escolar pode contribuir para a formação dos psicólogos? Esse é um desafio que nos 

temos colocado como professora do Curso de Psicologia na UCG – GO, caracterizado por estudantes 

cada vez mais jovens, com uma diversidade de necessidades emocionais, sociais e cognitivas. Nesse 

sentido, temos assumido nas nossas práticas pedagógicas, no cotidiano da sala de aula, conceitos 

relacionados ao processo ensino/aprendizagem/desenvolvimento, elaborados a partir da abordagem 

histórico-cultural de Vygotsky. Por exemplo, os conceitos de criatividade de Mitjáns Martínez (2000), 

com que buscamos transformar a sala de aula em um espaço de desenvolvimento do pensamento, da 

emoção e da ação, bem como o conceito de sentido subjetivo de González Rey (2003), com o qual 

procuramos implicar o estudante no processo de aprender. Privilegiamos práticas pedagógicas que 

promovem a interação, a comunicação afetiva, e a descoberta e definição das potencialidades de cada 

estudante em relação ao seu momento atual e ao desenvolvimento de sua futura profissão. A pesquisa 

de temáticas relacionadas à expressão da moral no cotidiano da cidade, às relações intergeracionais, 

seguidas de debate sobre categorias teóricas e empíricas, da construção de textos personalizados e da 

auto-avaliação processual, são exemplos dessa prática. Com a experiência, alguns indicadores de 

sentido da contribuição da psicologia escolar para a formação do psicólogo vêm sendo construídos e 

repensados. o valor da reflexão do estudante sobre as questões atuais da sociedade, com uma 

discussão teórica que lhe permita posicionar-se de forma singular em relação à profissão e aos desafios 

que ela representa. 

 
ESTUDOS SOBRE APRENDIZAGEM E CONSTRUÇÂO DO SUJEITO 
 Área temática: Pesquisa em Psicologia Escolar/Educacional 

   Coordenação: MÁRCIA SIQUEIRA DE ANDRADE 

  Financiador: FIEO 

A presente mesa redonda pretende apresentar resultados de três pesquisas cujo foco principal foi o de 

buscar possibilidades de diagnóstico e intervenção em situações de crianças com problemas de 

aprendizagem escolar e em situação de risco. A primeira proposta apresentará resultados de pesquisa 
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da importância da mediação do professor na aprendizagem da linguagem escrita de crianças da rede 

pública do estado de São Paulo. Partindo–se da idéia que aprender a ler e a escrever caracteriza-se por 

um motivo psíquico que sempre inclui relações entre indivíduos, é necessário postular relações 

interpessoais, portanto a interação do sujeito com o mundo que se dá pela mediação feita por outros 

sujeitos. A segunda proposta tem como objetivo transmitir parte dos resultados da pesquisa realizada 

sobre a questão da socialização e aprendizagem. Aborda a influência das políticas de atendimento 

municipalizadas na construção do sujeito e na redução das práticas de negação de direitos. Seu eixo 

norteador foi compreender o papel das políticas sociais como concretização da Declaração Universal 

dos Direitos Humanos, de 1948, bem como as Convenções, Declarações e Recomendações da 

Organização das Nações Unidas a respeito dessa questão. Finalmente, a terceira apresentação 

apresentará os resultados preliminares da caracterização de clientela de clínica-escola de curso de 

psicopedagogia de Instituição de Ensino Superior do Estado de São Paulo discutindo o trabalho 

realizado em junto a crianças e adolescentes portadores de problemas de aprendizagem, em especial 

problemas relacionados a aprendizagem da leitura e escrita. 

 CARACTERIZAÇÃO DA CLIENTELA DE CLÍNICA-ESCOLA DE CURSO DE PSICOPEDAGOGIA: 

ESTUDO PRELIMINAR 

 MÁRCIA SIQUEIRA DE ANDRADE – CENTRO UNIVERSITÁRIO FIEO  

Apresenta os resultados preliminares de pesquisa sobre a caracterização da clientela de clínica –escola 

de curso de psicopedagogia. A Organização Mundial de Saúde (OMS) preconiza que, para melhorar a 

saúde mental, há que se investir na produção de dados concretos sobre os serviços e recursos 

existentes e definir uma estratégia de avaliação contínua de toda nova atividade (Saraceno, Asioli, & 

Gianni, 1994). Segundo Saraceno et al. (1994), para se alcançar o aperfeiçoamento dos serviços de 

saúde mental, tal como apontado pela OMS, se faz necessária uma "atitude epidemiológica", que 

possibilite ratificar que o manejo do sofrimento psíquico não se limita a um aplicar meticuloso de 

técnicas, e sim, deve ser considerado como invenção permanente. Estudos realizados com a população 

que procura atendimento para crianças nas clinicas-escola brasileiras – na maioria dos casos, pais que 

buscam auxílio psicológico para os filhos – mostram que as razões principais para esta procura são a 

presença, em seus filhos, de comportamentos explícitos, como agressividade e problemas em seguir 

regras, e problemas no desempenho escolar (Bernardes-da-Rosa, Garcia, Domingos & Silvares, 2000; 

Marturano, Linhares, Loureiro & Machado, 1997). Entretanto, há um alto índice de desistência nestes 

atendimentos (Silvares, 2000), e um dos motivos para isso pode ser o tipo de atendimento oferecido 

pelas clínicas-escola, o qual talvez seja insatisfatório para as demandas dos clientes.Para um melhor 

atendimento a estas crianças e adolescentes, tornam-se necessários estudos sobre a caracterização 

desta população, bem como sobre as queixas mais freqüentes.  

ESTUDO SOBRE LEITURA E NA ESCRITA EM ALUNOS DA 4ª SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL 

   CLEOMAR AZEVEDO – CENTRO UNIVERSITÁRIO FIEO  

O objetivo desta pesquisa é verificar as dificuldades de aprendizagem da leitura e da escrita, nos 

alunos de quarta série, do 1º ciclo, que estudam em escolas públicas. No processo de desenvolvimento 

da consciência, a linguagem desempenha um papel fundamental. Entendida como um complexo 

sistema de códigos formado no curso da história da humanidade, ela reproduz os conhecimentos e os 

velhos valores associados às práticas sociais que se cristalizam, através dos significados das palavras 
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articulados em frases, reproduzindo uma visão de mundo. Portanto, verificar o como se dá a construção 

do conhecimento da leitura e da escrita, são fatores fundamentais, para compreender de modo mais 

específico quais são os aspectos significativos deste movimento psíquico e de suas implicações. Na 

primeira fase a coleta de dados, foi feita a partir do estudo de casos individuais registrados em 

relatórios disponíveis nos arquivos dos atendimentos da Clínica Psicopedagógica do UNIFIEO, e que 

possuía as características do problema apontado. Em seguida foi feita, uma sondagem da escrita, em 

sala de aula com alunos que apresentam a dificuldade apontada. Como técnicas utilizamos a pesquisa 

bibliográfica, a pesquisa documental, a observação e a sondagem da escrita, além de entrevistas com 

professores que atuam com alunos que participaram desta pesquisa. Estes dados contribuíram para 

levantar uma relação entre a realidade da prática profissional e a eficácia da transmissão do 

conhecimento relacionado à aprendizagem da linguagem escrita. Os aspectos citados são relevantes 

para repensarmos a questão da aprendizagem da escrita, através de um enfoque de aprendizagem que 

seja significativa. 

 SOCIALIZAÇÃO E APRENDIZAGEM 

   JOÃO CLEMENTE DE SOUZA NETO – CENTRO UNIVERSITÁRIO FIEO 

  A finalidade deste artigo é problematizar os múltiplos contornos da relação entre socialização e 

aprendizagem, assim como as questões a ela vinculadas. As teorias sobre socialização e aprendizagem 

aparecem de forma orgânica nos clássicos da sociologia, primeiramente em Durkheim, e em sociólogos 

que a ele se seguiram, tais como Mannheim e Berger. A discussão dessa temática pressupõe uma 

determinada concepção de homem, de sociedade e de educação. A coesão entre indivíduo e sociedade 

se faz por meio da educação, que prepara o indivíduo para uma convivência solidária e ética. A esse 

processo, que influencia o indivíduo a observar os padrões culturais, as regras e normas de uma 

sociedade, chamamos de socialização. De acordo com a literatura, a socialização começa na infância e 

acompanha o sujeito no decorrer da vida. Tomamos como pressuposto que ela não ocorre apenas por 

meio da transmissão de regras e valores, mas é também o resultante de um processo de 

aprendizagem, no qual o indivíduo se apropria dos valores culturais e desenvolve novos valores. A 

socialização oferece uma sensação de pertencimento a um grupo e permite a construção da identidade. 

Quando se quebram os laços sociais, emergem o crime, a agressão, a indisciplina, o desvio, as práticas 

anti-sociais e outras patologias. De uma ou de outra forma, poderíamos dizer que ocorre a perda de 

sentido daqueles procedimentos que fortalecem os vínculos sociais. 

 
PERSPECTIVAS PARA A FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA A 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
 Área temática: Ensino Fundamental 

   Coordenação: MARILENE PROENÇA REBELLO DE SOUZA 

Tendo em vista que o atendimento às crianças em creches e pré-escolas, na faixa etária dos zero aos 6 

anos, passou a compor a Educação Básica, optativa para a criança porém de oferecimento obrigatório 

por todos os municípios brasileiros, bem como o reconhecimento da heterogeneidade que marca as 

experiências e vivências no âmbito das escolas que atendem essas crianças, nos levam a repensar as 

relações existentes entre os campos da psicologia e da educação, apontando perspectivas para a 

formação profissional (seja dos psicólogos como dos profissionais da educação), de tal forma que seja 
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contemplada – sob uma dimensão prática e metodológica – a complexidade presente neste espaço 

social. Entende-se que o trabalho junto a essas crianças é circunscrito por estereótipos, por 

representações, por convicções e por estigmas que, apesar de subsidiados por referenciais teóricos, 

devem ser repensados. Tal perspectiva nos leva a conceber um processo de formação que possibilite 

aos profissionais o desenvolvimento de uma postura de acolhimento para com as diferenças sociais, 

culturais e econômicas, diferenças que marcam nossa realidade social e que se objetivam no cotidiano 

da escola de Educação Infantil. Tal processo nos leva a pensar que o campo relacional que se 

estabelece no contexto escolar abre possibilidades para que as pessoas (crianças e adultos) nos falem 

de sua existência, de sua compreensão sobre si e o mundo e da cultura instituída que atravessa a 

constituição de sua humanidade, porém garantindo a singularidade de cada um. 

 OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE: PERSPECTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL DA 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

 JOAO BATISTA MARTINS – UNIVERSIDADE ESTATUAL DE LONDRINA  

O propósito deste trabalho é fazer uma reflexão sobre algumas questões decorrentes do atendimento 

escolar de crianças pequenas – bebês – com a perspectiva de delinear alguns elementos que possam 

contribuir para o processo de formação dos profissionais que atuam nesse campo. O fato de que o bebê 

ainda não desenvolveu um sistema de comunicação, traz uma série de dificuldade na compreensão de 

seus desejos e necessidades. Sendo assim, nossa aproximação com o seu universo sempre será 

mediada, especialmente, por seus pais. Tal perspectiva nos leva a compreender que o bebê se vê 

inscrito no contexto de uma rede de significados e será a partir dela – das informações que obtivermos 

junto aos seus familiares – que poderemos compreender os sentidos que circunscrevem seus 

comportamentos. Entretanto, o contexto escolar também se organiza em torno de uma rede de 

significados – oferecidos especialmente pelo contexto cultural em que a instituição escolar se enraíza – 

e as famílias que procuram a escola para o bebê também atribuem sentidos a essa instituição, 

depositando nelas expectativas acerca do tratamento que será dado ao seu bebê. Cabe dizer ainda que 

os profissionais que atuam neste contexto social, também se inscrevem em rede de significações, cuja 

influência se estende no atendimento às demandas do bebê e de seus familiares. É na interface desses 

universos, portanto, que podemos localizar o bebê e, na medida em que esses encontros se efetivam, 

novas possibilidades se abrem para o bebê e para aqueles que com ele convivem, uma vez que os que 

se envolvem com o bebê (pais, familiares, profissionais, etc.) se vêem diante da necessidade de 

repensar seus valores, os sentidos que nela perpassam. Tal perspectiva, por sua vez, nos indica a 

necessidade de buscar uma formação profissional (de psicólogos, de professores e de outros 

profissionais) que enfatize uma metodologia que permita assegurar o reconhecimento dos sentidos que 

circunscrevem as relações que se estabelecem no contexto da escola bem como as próprias 

implicações implícitas no quefazer profissional. Entendemos que essa abordagem se aproxima da 

observação participante, uma vez que, em função das nossas implicações no processo, somos, ao 

mesmo tempo, sujeito e objeto, agimos sobre o bebê (e seus familiares) e somos por eles afetados. O 

que nos movimenta nesse processo de compreensão, enfim, é o fato de que os fenômenos psicológicos 

e educativos se circunscrevem a partir de um processo histórico e que ele se realiza nas entrelinhas 

das relações humanas. Relações marcadas por várias dimensões: cognitiva, emocional, social, 
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biológica, etc. que devem ser contempladas nesta aproximação em que nos lançamos em direção ao 

bebê e seus familiares. 

 PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO INFANTIL: UMA RELAÇÃO QUE PRECISA SER DISCUTIDA 

   ELISABETH GELLI YAZLLE – UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA – CAMPUS ASSIS  

A partir de 1996, com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases, o atendimento às crianças em 

creches e pré-escolas, na faixa etária dos zero aos 6 anos, passou a compor a Educação Básica, 

optativa para a criança porém de oferecimento obrigatório por todos os municípios brasileiros. Em 

minha prática docente e na experiência como pesquisadora e orientadora de jovens pesquisadores 

tenho sido instigada a rever as relações que a psicologia e a educação têm tradicionalmente 

estabelecido entre si e frente às infâncias que surpreendem nosso não saber.Essas infâncias estão nos 

desafiando porque  escapam ao saber constituído por esses dois campos de conhecimento e nos 

mostram que esta interlocução precisa abrir-se a tantos outros campos quantos os que atravessam a 

existência humana. Temos como referência aquilo que os teóricos nos dizem sobre a criança pequena, 

como ela se desenvolve, na sua unicidade ou por segmentos (cognitivo, afetivo, motor, social), como se 

dão suas relações parentais, como se socializa. Não precisamos conhecê-la pessoalmente para falar a 

seu respeito- convicta e genericamente- e, a partir daí participarmos da definição de sua história escolar 

e de vida.  Uma vida que é muito mais ampla e que inclui os estereótipos, as representações, as 

convicções e os estigmas. Então, como sair do lugar daquele que sabe sobre a nos colocarmos, 

horizontalmente, ao lado da criança e desvendarmos com ela seus modos de inserção no mundo, as 

culturas que constrói e que experimenta, que olhares lança para o que ainda lhe é desconhecido? Em 

que campos do saber a psicologia e a educação podem buscar  maneiras que lhe sejam inéditas para  

compreender o universo da criança pequena que lhe permite constituir-se enquanto sujeito?  Em minha 

experiência na pesquisa, tenho encontrado algumas possibilidades, permitindo que crianças – 

especialmente aquelas estigmatizadas pela condição social, econômica e racial – nos falem de sua 

existência, de sua compreensão sobre si e o mundo e da cultura instituída  que atravessa a constituição 

de sua humanidade, porém garantindo sua singularidade em meio às múltiplas infâncias brasileiras. 

PSICOLOGIA & EDUCAÇÃO INFANTIL: CONTRIBUIÇÕES METODOLÓGICAS PARA A PESQUISA 

   BEATRIZ BELLUZZO BRANDO CUNHA – UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA – CAMPUS ASSIS 

  O objetivo desta apresentação é trazer contribuições para a pesquisa em psicologia na área da 

educação infantil a partir de experiências em formação de psicólogo e de pesquisadores. Consideramos 

que se faz necessário o desenvolvimento de formas de investigação que nos permitam conhecer a 

perspectiva da criança no contexto escolar/educacional da educação infantil e, assim, oferecer 

subsídios para novas práticas de psicologia nesta área. A Educação Infantil sempre contou com a 

psicologia como suporte para diferentes modelos pedagógicos e práticas educativas nas creches e pré-

escolas. Uma psicologia a serviço da educação infantil hoje, mais do que nunca, tem que compreender 

as diversas concepções de educação e de infância vigentes no ideário social, fruto de diversas histórias 

e interesses, e trabalhar contribuindo para a construção de uma escola de qualidade como direito da 

criança de zero a seis anos. Isso implica na produção de conhecimento na área da educação infantil, 

recorrendo a outros campos do saber, particularmente do conhecimento da historiografia e da 

sociologia. Somando-se a estas áreas, acreditamos que a perspectiva etnográfica aplicada neste 

campo pode trazer contribuições importantes que revelem as relações construídas nos contextos 
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escolares/educacionais destinados às crianças pequenas.  Apresentaremos um trabalho de pesquisa, 

na linha etnográfica, para discutir uma metodologia que investigou o convívio das crianças, mediado 

pela atividade lúdica, segundo a ótica infantil, trazendo elementos sobre o processo de constituição da 

subjetividade das crianças, especialmente quanto às identidades de gênero e a potencialidade do 

brincar como dispositivo de ruptura da oposição binária entre o masculino e o feminino. Evidenciou-se 

que os espaços coletivos infantil propiciam a apropriação, reprodução, criação, inovação e 

transformação dos significados culturais produzidos socialmente referentes às categorias de gênero e 

outros marcadores sociais. Compreender as possibilidades que os espaços escolares/educacionais 

destinados às crianças pequenas oferecem para a constituição da subjetividade infantil, quanto aos 

marcadores sociais, proporcionam elementos fundamentais para uma prática profissional em psicologia 

que efetivamente contribua para uma escola de qualidade em benefício da criança e de uma sociedade 

mais justa e menos discricionária. 

 
A LEITURA EM QUESTÃO: A FORMAÇÃO DE LEITORES E AS 

LEITURAS DA PSICOLOGIA 
 Área temática: Pesquisa em Psicologia Escolar/Educacional 

   Coordenação: ANABELA ALMEIDA COSTA E SANTOS 

A leitura comparece como um dos objetivos do processo de escolarização e ao mesmo tempo como 

instrumento importante para a atuação do psicólogo escolar, seja pela compreensão dos modos de 

produção da escrita pelo aluno e do seu registro nos cadernos, seja pelas possibilidades de utilização 

destes materiais pelo psicólogo. Esta mesa propõe-se a apresentar três possíveis articulações entre a 

psicologia e a questão da leitura. Com frequência a escrita produzida pelo aluno acaba aprisionada 

naquela que se configura uma das principais atividades realizadas em sala de aula: a cópia. Esvaziada 

de sentido, a cópia configura-se uma escrita sem sentido para o aluno, que se torna um copista, 

incapaz de compreender o que escreve e efetuar a leitura de seu próprio texto. Diante dos meandros de 

dificuldades e relações que originam os registros feitos pelos alunos, como atribuir significados aos 

cadernos a partir de um referencial psicológico? Os bastidores da produção escrita dos alunos revelam 

que alguns de seus aspectos escapam às possibilidades de registro. São documentos cuja composição, 

que pode ser atribuída a diversos autores, exige inserção na cultura escolar. É possível efetuar uma 

leitura desse material? Tomando a autonomia do texto escrito como um paradigma, por meio de um 

diálogo com a teoria literária, encontramos alguns dos limites e possibilidades de leitura oferecidas ao 

psicólogo, enquanto leitor portador de um saber específico e envolvido em condições de recepção 

determinadas. A leitura em si desponta como questão. Que fatores objetivos e subjetivos estão 

envolvidos no ato de ler? Somos levados a pensar nas leituras que a psicologia tem feito das produções 

escolares, no modo como aprendemos a ler e em como a leitura participará da vida da criança – fator 

determinante para seu desenvolvimento e para a formação do leitor do futuro. 

 CADERNOS ESCOLARES: UMA PROPOSTA DE COMPREENSÃO DESSES MATERIAIS A PARTIR 

DA PSICOLOGIA ESCOLAR CRÍTICA 

 ANABELA ALMEIDA COSTA E SANTOS – UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA  

Os cadernos são objetos fundamentais no contexto escolar, servindo de suporte para o aprendizado e 

registro de atividades. Para os psicólogos que trabalham com questões escolares, os cadernos podem 
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ser importantes fontes de informações sobre o processo ensino-aprendizagem, as relações e situações 

vivenciadas na escola. Mas como compreender as informações que são oferecidas por esses 

materiais? Como atribuir significados aos registros escolares a partir de um referencial psicológico? Em 

busca de responder a essas perguntas foi desenvolvido um estudo etnográfico em salas de aula da 

primeira etapa do ensino fundamental visando conhecer o contexto no qual são produzidos esses 

documentos escolares e, assim, construir referenciais para a compreensão psicológica desses 

materiais. A pesquisa documentou os bastidores da realização de produções escolares dos alunos, 

descrevendo aspectos que escapam à possibilidade de registro, mas que são fundamentais para a 

compreensão dos conteúdos dos cadernos. Os resultados encontrados revelam que são registros que 

têm autorias diversas e compartilhadas, não podendo ser compreendidos como produções unicamente 

do aluno. O psicólogo disposto a utilizar, como ferramenta de trabalho, os cadernos e demais registros 

escolares pode considerá-los um conjunto de indícios que devem ser averiguados cuidadosamente 

junto aos alunos, famílias e professores, buscando identificar em que condições institucionais, 

relacionais e situacionais foram produzidos tais documentos. 

 SUJEITO LEITOR? UMA REFLEXÃO ACERCA DA LEITURA E DE SUAS INTERFACES COM A 

ESCOLA 

   LUCIANA DADICO – UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

Por meio de uma articulação entre Psicologia e teoria literária, espera-se promover uma reflexão a 

respeito da leitura e de suas interfaces com a atuação do psicólogo na escola. Enquanto teorias 

imanentistas e estruturalistas buscam a máxima aproximação do leitor com o texto em sua totalidade, 

os teóricos da reader response criticism e da chamada escola de Constança focalizarão as pesquisas 

no leitor e na recepção do texto escrito. A discussão que acompanha esta mudança de foco é da 

máxima importância para a Psicologia, na medida em que o sujeito é transformado pela obra, mas 

também partícipie de sua fortuna. Existem diversos tipos de leitura que envolvem o meio utilizado, a 

natureza do texto, as condições físicas, psicológicas e culturais em que esta se dá. O psicólogo 

mesmo, deparando-se com a produção de um aluno ou paciente, ao analisar a transcrição de uma 

entrevista ou durante os estudos que acompanham sua formação, é um leitor. Mas a utilização do 

instrumental teórico da Psicologia para a análise de um texto encontra limite quando trazemos à luz a 

questão da autonomia do texto escrito. Um limite, não uma impossibilidade. Por outro lado, quando 

consideramos a leitura sob o prisma do aluno, somos levados a tornar à própria questão do fracasso 

escolar, em como o aluno aprende a ler e nos modos como a leitura participará da realidade da criança 

– fator determinante para seu desenvolvimento e para a formação do leitor do futuro. 

 PRÁTICAS ESCOLARES ESVAZIADAS DE SENTIDO: QUEM COPIA NÃO LÊ 

   GIULIANA CARMO TEMPLE – FACULDADE PITÁGORAS/CAMPUS METROPOLITANA 

  Este trabalho tem o interesse de discutir, a partir da psicologia escolar crítica, como as práticas 

pedagógicas de cópia podem tornar-se esvaziadas de sentido para alunos que não participam 

efetivamente do processo de ensino-aprendizagem no interior da educação. Em pesquisa realizada com 

“alunos copistas” – alunos que copiam as atividades escritas sem compreender-lhes o sentido, sem ler 

o que copiam – verificamos que a atividade realizada com maior frequência em sala de aula era a cópia. 

Os alunos copiavam da lousa, de outros cadernos, dos livros e de colegas, sem entender o que 

copiavam. Percebemos que os alunos que não foram alfabetizados nos anos escolares inicias vão cada 
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vez mais se afastando da possibilidade de compreender o universo escrito, ainda que pareçam 

participantes porque compreenderam seu significado social. Essa prática da cópia era esvaziada de 

significado porque não possibilitava efetivamente a apropriação da linguagem escrita, pois era 

considerada pelos alunos como um fim em si mesma, de tal forma que acabava distanciando o aluno da 

possibilidade de leitura e compreensão do que foi copiado. A psicologia escolar crítica analisa o 

contexto educacional e as práticas excludentes que corroboram para a construção do que chamamos 

de fracasso escolar e, neste sentido compreendemos que os “alunos copistas” são uma das expressões 

do fenômeno no qual os indivíduos ficam fora do processo de apropriação dos conteúdos escolares e 

acabam sendo culpados pelo seu fracasso. 

 
FORMAÇÃO DE PROFESSORES E OS PROCESSOS DE 

DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM 
 Área temática: Formação do Educador 

   Coordenação: MARIA HELENA CÂMARA PINHEIRO 

A formação de professores é um dos temas destacados nas licenciaturas, especialmente para a 

compreensão dos processos ensino-aprendizagem, onde as disciplinas psicopedagógicas enfocam 

seus fundamentos e também a articulação com a práxis. Se observa que na organização curricular, seja 

seriada ou por ciclos, a inter-relação entre o desenvolvimento humano influencia a disposição dos 

conteúdos, como também seu nível de aprofundamento, considerando etapas do ciclo vital. Os 

processos pedagógicos, as estratégias de ensino, a avaliação, entre outros elementos que compõe o 

espaço educativo, admitem os processos de desenvolvimento e estes servem de referências para a 

gestão do conhecimento. Assim, os aspectos cognitivos, afetivos e motores se constituem um todo 

harmônico que se ampliam dependendo das demandas dos contextos diferenciados de aprendizagem. 

Nesse sentido, uma visão sistêmica do fenômeno se faz imprescindível, desafiando sua análise na 

medida em que demanda uma articulação constante dos processos ensino-aprendizagem, e também 

dos seletos instrumentos de investigação que captem os nuances do mesmo. Esta mesa objetiva 

discutir as relações entre os processos de desenvolvimento e de aprendizagem como eixo de referência 

à formação de professores. No primeiro momento, dirige-se as reflexões e contribuições da ciência do 

desenvolvimento e da educação e as influências na formação de professores. No segundo, focaliza-se 

as inter-relações afetivo-cognitivas professor-aluno no tocante ao sucesso escolar. Por último, destaca-

se a importância do docente produzir e aplicar estratégias pedagógicas que sejam promotoras do 

desenvolvimento, a fim de maximizar a aprendizagem para o enfrentamento de possíveis problemas 

que venham afetar o desempenho acadêmico satisfatório. 

 UM ESPAÇO PARA A REFLEXÃO SOBRE AS DIFICULDADES COM AS TAREFAS DE CASA 

ASSOCIADAS À QUEIXA ESCOLAR 

 MARIA HELENA CÂMARA PINHEIRO – UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

A tarefa de casa é uma das estratégias utilizada no cotidiano das instituições escolares do ensino 

básico que reproduz muitos dos aspectos constituintes de queixa escolar, consistindo em uma grande 

preocupação por parte de pais e educadores que buscam sanar essas implicações. Além das 

influências decorrentes do contexto imediato da casa e/ou da sala de aula, o confronto das 

ambigüidades dos discursos da família e da escola sobre o mau desempenho da atividade, afeta de 
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alguma maneira o bem estar escolar dos alunos, especialmente no início de sua escolaridade. As 

análises das entrevistas levam a considerar a presença de um discurso crítico a respeito do 

envolvimento dos pais no acompanhamento escolar dos filhos. Diversos fatores contribuem para sugerir 

o estabelecimento de uma queixa associada às lições determinados pelo professor, tais como a 

incapacidade de aprender do aluno, a falta de interesse e a resistência para desempenhar a atividade, o 

comportamento agressivo, a baixa auto-estima, entre outros. Os efeitos têm sido relativamente 

prejudiciais para o desempenho acadêmico da criança considerando que quando o problema de 

aprendizagem se evidencia na atividade, acentua a preocupação para que a elaboração e a orientação 

desta prática sejam elucidadas para os objetivos que se pretende alcançar. Salienta-se a necessidade 

de redirecionar alguns aspectos para estimular a realização da tarefa escolar pela criança, através da 

mudança no olhar do professor para compreender as atitudes e encaminhar a queixa. 

 A CIÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO: REFLEXÕES E CONTRIBUIÇÕES AO ESPAÇO 

EDUCACIONAL 

   ANA DA COSTA POLONIA – UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA  

A ciência da educação é um conjunto interdisciplinar de conhecimentos, teorias e métodos que se 

direcionam a incrementar, aprimorar e otimizar os processos de ensino e aprendizagem, nos espaços 

educativos. A ciência do desenvolvimento humano investiga as mudanças sistemáticas e sucessivas da 

pessoa em sua trajetória de vida, caracterizando os aspectos normativos e atípicos do 

desenvolvimento, correlacionando-os aos ambientes físicos e sociais. Considerando as interações e os 

padrões que se estabelecem no tempo e as influências mútuas que ocorrem nos diversos ambientes, 

onde a pessoa se encontra inserida, sejam elas diretas ou indiretas, retratando os contextos micro até 

macro das relações interpessoais. A inter-relação destas duas áreas se estabelece de maneira 

marcante, na reflexão sobre os sistemas de ensino, os métodos e as práticas educativas, as teorias do 

aprender, contribuindo para uma melhor compreensão das particularidades daqueles processos 

relacionados ao desenvolvimento e a aprendizagem. O objetivo desta apresentação é propor reflexões 

sobre as contribuições da ciência do desenvolvimento e da educação e influências na formação de 

professores. Na primeira parte, se enfoca as relações entre os dois campos, e suas contribuições aos 

processos de ensino e de aprendizagem. Na segunda, as contribuições da ciência do desenvolvimento 

à educação, às relações recíprocas entre desenvolvimento e aprendizagem e suas influências sobre os 

processos de ensino, limites e perspectivas atuais para a compreensão do fenômeno educativo. A 

terceira, os aspectos teóricos e metodológicos, em pesquisas educacionais, tendo como referência o 

modelo bioecológico de Bronfenbrenner. 

 AS INTER-RELAÇÕES AFETIVO-COGNITIVAS PROFESSOR-ALUNO E O SUCESSO DO PROCESSO 

ENSINO-APRENDIZAGEM 

   CELEIDA BELCHIOR GARCIA CINTRA PINTO – CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA 

  O objetivo da educação é garantir o desenvolvimento integral e harmonioso do ser humano e o seu 

preparo para o exercício da cidadania. A cada dia se valoriza mais o caráter construtivo do processo 

ensino-aprendizagem, priorizando um aluno capaz de selecionar, assimilar, processar e interpretar, 

conferindo significado à sua aprendizagem. Não se concebe mais a figura do professor e do aluno como 

simples transmissores e receptores de conhecimento. Valorizam-se os processos de interação 

professor-aluno, desencadeando e promovendo a aprendizagem. O processo de ensino e de 
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aprendizagem implica a interação de três pólos: o aluno que busca aprender, o objeto do conhecimento 

e o professor que interage, buscando favorecer a aprendizagem, com base em propostas educacionais 

e modelos sociais e culturais vinculados ao contexto histórico, assim como nas motivações, interesses e 

expectativas dos elementos envolvidos. Através destas relações o aprendiz, usando suas estruturas 

cognitivas e mobilizando seus afetos e desejos, se apropria do conteúdo ensinado elaborando seus 

próprios conhecimentos. A prática educativa relacional transcende o espaço da sala de aula e visa à 

promoção do desenvolvimento do educando como Homem Integral: sua capacidade de compreensão, 

reflexão, crítica e autocrítica. Esse compromisso exige do professor uma visão clara de sociedade e de 

mundo e um embasamento teórico de educação que lhe permita a certeza de que seu compromisso 

com o educando não se limita aos conteúdos escolares. 

 

CONSIDERAÇÕES DA PSICOLOGIA PARA OS IMPASSES 
OBSERVADOS NA PROMOÇÃO DE UMA EDUCAÇÃO DE 
QUALIDADE NO BRASIL 

 Área temática: Desenvolvimento Humano 

   Coordenação: ROSANE BRAGA DE MELO 

O Brasil é signatário da Declaração Mundial de Educação para Todos e do Plano de Ação para 

Satisfazer as Necessidades Básicas de Aprendizagem (UNESCO, 1998). A Unesco definiu duas 

prioridades para o biênio 2008-2009. A primeira, liderar o programa Educação para Todos, um 

compromisso mundial assumido em 1990, destinado a oferecer educação de qualidade a todas as 

crianças, jovens e adultos. A segunda prioridade é promover a alfabetização e o ensino de qualidade 

para todas as pessoas, em todos os níveis, por meio da educação continuada. Nas últimas décadas, o 

Brasil apresentou uma série de avanços no campo da educação, tanto no campo legal, quanto na 

expansão da cobertura da Educação Básica, chegando-se muito próximo da universalização do 

atendimento no Ensino Fundamental e ampliando-se o atendimento do Ensino Médio. Entretanto, ainda 

há um longo caminho a ser percorrido para que os objetivos do Programa possam ser cumpridos. O 

presente Simpósio tem como objetivo compartilhar conhecimentos advindos do campo da Psicologia 

sobre o desenvolvimento humano, visando à discussão dos impasses observados na promoção de uma 

educação de qualidade no Brasil. 

 O IMPACTO DO ANALFABETISMO NO DESENVOLVIMENTO DAS CAPACIDADES COGNITIVAS AO 

LONGO DA VIDA 

 ROSANE BRAGA DE MELO – CENTRO UNIVERSITÁRIO HERMÍNIO DA SILVEIRA  

Em contraste com o volume de investigações que envolvem crianças, poucos são os estudos 

endereçados ao desenvolvimento da leitura e da escrita de jovens e adultos. Em geral, pesquisas nesse 

setor ressaltam que devem ser preservadas as características próprias desta modalidade do sistema 

educacional, e os fatores cognitivos – aspecto fundamental no âmbito de uma política pública voltada à 

alfabetização de jovens e adultos – têm recebido atenção especial no processo de construção do Plano 

de Avaliação do Programa Brasil Alfabetizado (MEC & UNESCO, 2006). O presente trabalho pretende 

discutir o quanto o analfabetismo pode comprometer o desenvolvimento das capacidades cognitivas e 

de aprendizagens relacionadas com estratégias de processamento de informação, que podem realizar-

se ao longo da vida. Resultados de um estudo que investigou a relação entre a consciência fonológica e 
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a aquisição da leitura e da escrita de 38 jovens e adultos brasileiros, levando-se em conta o controle do 

efeito de fatores cognitivos-linguísticos, mostraram que a despeito das medidas de QI não se 

constituírem fatores preditores para a habilidade de leitura e de escrita de jovens adultos brasileiros, o 

Índice de Memória Operacional correlacionou-se significativamente com o desempenho na tarefa de 

leitura no final do ano letivo (Melo, 2006). Esse resultado é congruente com investigações sobre as 

limitações cognitivas da aprendizagem ao longo da vida (Morais & Kolinsky, 1996) e a relação entre as 

dificuldades na leitura e na escrita de crianças e adultos e o desempenho em testes que avaliam a 

memória operacional (Brady, 1997). 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DAS PRÁTICAS EDUCATIVAS EM PROGRAMAS DE 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

   JOYCE LYS SABACK NOGUEIRA DE SÁ – UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ  

Estudos realizados sobre as dificuldades enfrentadas pelos adultos no processo de escolarização tardia 

parecem estar de acordo com a idéia de que a ausência das aprendizagens escolares fundamentais 

provoca prejuízo no desenvolvimento de habilidades cognitivas sofisticadas (Gaux & Gombert, 1999; 

Paris & Parecki, 1993). A literatura informa que adultos não escolarizados apresentam desempenho 

insatisfatório em tarefas que avaliam estratégias de reconhecimento, memorização e recuperação da 

informação memorizada, bem como estratégias de resolução de problemas e de análise e integração 

intencionais dos conhecimentos, quando comparados a adultos escolarizados (Morais & Kolinsky, 

1996). Assim, é possível pensar que o insucesso na aprendizagem, frequentemente observado entre 

alunos de Programas de Educação de Adultos, pode ter relação com uma condição intelectual 

desfavorável. Entretanto, estudo realizado com cento e quatorze adultos matriculados nos quatro 

primeiros níveis do Ensino Fundamental (Sá, 2006), que envolveu, entre outras, avaliação da 

inteligência verbal (WAIS III – Adaptação para um contexto brasileiro) e da história escolar de cada um 

dos participantes, permite argumentar que, no caso dos contextos educativos avaliados, as práticas 

escolares parecem concorrer de modo efetivo para justificar as dificuldades vivenciadas pelos 

aprendizes. Entre outros aspectos da organização do trabalho pedagógico que parecem contribuir para 

o fracasso na aprendizagem destacam-se: o tempo reduzido de duração das aulas, os programas de 

curso que não consideram os conhecimentos prévios dos alunos, os materiais didáticos são 

padronizados, como se todos os adultos tardiamente escolarizados pertencessem a um mesmo grupo 

de indivíduos, todos com as mesmas necessidades e interesses. 

 A PSICOLOGIA E OS SUBSÍDIOS PARA O ATENDIMENTO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS 

   ADRIANNE OGÊDA GUEDES – PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO E 

CENTRO DE ESTUDOS DE PESSOAL 

  No Brasil, a Educação Infantil passou a ser obrigação do Estado a partir da constituição de 1988, o que 

significou uma importante conquista no reconhecimento dos direitos das crianças. Tais conquistas 

expressam transformações mais amplas que ocorrem na sociedade e indicam mudanças na forma de 

compreender a criança e o seu lugar social, bem como traduzem as demandas da sociedade civil por 

educação. No entanto, os avanços no campo do ordenamento legal não estão plenamente garantidos 

nas ações concretas destinadas à chamada “pequena infância” (Kramer, 2001; Sarmento, 2002). 

Temos avanços reais, em 1975 atendíamos cerca de 3,51% das 21 milhões de crianças menores de 7 

anos e em 2000, 30% das pouco mais de 21 milhões de crianças brasileiras (MEC-INEP, 2000). 
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Atualmente as conquistas no campo da Educação Infantil, apontam para um duplo desafio: por um lado, 

ampliar a oferta de atendimento e, por outro, garantir que essa oferta tenha qualidade. Para discutir o 

conceito de qualidade é necessário que levemos em conta os parâmetros que têm sido construídos 

para defini-la e, as concepções de infância que são tomadas como referência. Nesse sentido, o foco 

dessa apresentação será discutir de que forma historicamente a criança têm sido vista nas políticas 

públicas a ela destinadas e, no caso de nosso interesse específico, como os conhecimentos 

provenientes da psicologia subsidiam e orientam as concepções a respeito da criança dessa faixa 

etária, a medida que elaboram um saber sobre a infância que influem nas práticas e teorias sobre essa 

categoria social. 

 
EDUCAÇÃO ESCOLAR E O PROCESSO DE HUMANIZAÇÃO: 

REFLEXÕES SOBRE O TRABALHO DOCENTE E A 
CONSTITUIÇÃO DA CONSCIÊNCIA 

 Área temática: Desenvolvimento Humano 

  Coordenação: ZÁIRA FÁTIMA DE REZENDE GONZALEZ LEAL 

Pretendemos, nesta mesa-redonda, articular alguns conceitos visando contribuir para o debate sobre o 

papel da educação escolar na humanização dos homens, sua importância na constituição da 

consciência dos indivíduos e sobre a atividade docente, seus desdobramentos e implicações na 

interface trabalho-educação. Para tal, utilizaremos o referencial da Teoria Histórico-Cultural A escola, 

em nossa sociedade letrada, tem um papel importante no desenvolvimento do psiquismo humano, pois 

é responsável por possibilitar a apropriação, pelos indivíduos, da cultura e dos conhecimentos 

produzidos pelas gerações precedentes. Quanto mais rica é a prática sócio-histórica acumulada, maior 

e mais complexo o papel da educação, parte integrante e necessária no desenvolvimento do indivíduo. 

A escola, no entanto, possui um caráter contraditório: promover a compreensão da realidade social e 

contribuir para a adesão aos interesses burgueses. O professor tem importante papel na superação 

dessa contradição, através de uma ação educativa dirigida ao desenvolvimento de atividades 

humanizadoras, levando à tomada de consciência acerca da realidade, ao realizar a mediação 

necessária à apropriação do conhecimento e à promoção do desenvolvimento social, individual e crítico 

do educando, possibilitando instrumentos que favoreçam a transformação de si e da realidade 

circundante. Neste sentido, sua contribuição é fundamental no período da adolescência, por ser o 

período em que se formam os conceitos, tornando-se possível a abstração, aspectos que vão 

possibilitar o desenvolvimento da consciência e a compreensão da realidade em suas múltiplas 

determinações. 

 A EDUCAÇÃO ESCOLAR E SUA RELAÇÃO COM A CONSTITUIÇÃO DA CONSCIÊNCIA EM 

ADOLESCENTES: REFLEXÕES A PARTIR DA PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL 

 ZÁIRA FÁTIMA DE REZENDE GONZALEZ LEAL- UEM/USP/CAPES  

Objetiva-se, com este trabalho, contribuir com a reflexão, a partir do referencial da Teoria Histórico-

Cultural, sobre a relação e influência da educação escolar no processo de humanização e de 

constituição da consciência. Este trabalho origina-se de uma das inquietações que tem me 

acompanhado que é o questionamento acerca da contribuição da educação escolar aos indivíduos que 

passam tantos anos na escola. Tenho me deparado com situações que evidenciaram o 
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descontentamento de alunos e professores em relação à educação escolar. Alunos insatisfeitos por não 

reconhecerem a importância da educação escolar em suas vidas, professores queixando-se de alunos 

desinteressados, achando seu trabalho infrutífero. A Psicologia deve explicitar e explicar como o ser 

humano se constitui, considerando a formação e desenvolvimento da consciência, ponto central de 

estudo de Vigotski e colaboradores. A escola é uma instituição relevante para o desenvolvimento 

humano pois, quanto mais rica é a prática sócio-histórica acumulada, maior e mais complexo o papel da 

educação, que é parte integrante e necessária no desenvolvimento do indivíduo, trabalhando 

fundamentalmente com conceitos científicos, que estabelecem uma relação mediatizada com a 

realidade, elevando o sujeito além dos elementos de sua vida cotidiana. Neste sentido, sua contribuição 

é fundamental no período da adolescência, por ser o período em que se formam os conceitos, 

tornando-se possível a abstração, aspectos que vão possibilitar o desenvolvimento da consciência e a 

compreensão da realidade em suas múltiplas determinações. Assim, a educação escolar relaciona-se 

diretamente à constituição da consciência dos indivíduos e é fundamental no período da adolescência. 

 TRABALHO DOCENTE: REFLEXÕES A PARTIR DA PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL 

ELIANE DA COSTA LIMA – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ 

Pretendemos, neste trabalho, desenvolver alguns conceitos visando contribuir para o debate sobre 

atividade docente, seus desdobramentos e implicações na interface trabalho-educação, a partir da 

Escola de Vigotski. O trabalho, nesta perspectiva, é cosiderado o traço fundante do ser social, a 

essência humana que deve ser produzida e apropriada em movimento recíproco e constante.. A 

educação é o processo pelo qual ocorre a apropriação da produção intelectual e material da 

humanidade. Historicamente, entretanto, produzir-educar-aprender distanciam-se. Hoje a educação 

concretiza-se através da escola, cujo caráter contraditório (promover a compreensão da realidade 

social e contribuir para a adesão aos interesses burgueses) torna-a mantenedora do capitalismo: 

instrumento de equalização social que propicia o deslocamento de problemas sociais e políticos para a 

esfera educacional. O professor tem importante papel na superação dessa contradição, por meio de 

uma ação educativa dirigida ao desenvolvimento de atividades humanizadoras, levando à tomada de 

consciência acerca da realidade, ao realizar a mediação necessária à apropriação do conhecimento e à 

promoção do desenvolvimento social, individual e crítico do educando. A análise do trabalho docente 

faz-se imprescindível, pois, pressupondo o exame da relação entre as condições objetivas (situação de 

trabalho, da organização prática à remuneração) e subjetivas (formação e compreensão do significado 

e sentido de sua atividade), instrumentaliza a prática docente, uma vez que na sociedade capitalista, 

pautada na divisão social de classe, significados e sentidos, tornam-se contraditórios, ocorrendo um 

distanciamento entre os conteúdos objetivos e subjetivos da atividade humana, restringindo o 

desenvolvimento da consciência e autonomia necessárias a qualquer transformação. 

 A EDUCAÇÃO E SUA DIFÍCIL FUNÇÃO DE HUMANIZAÇÃO DOS HOMENS 

   VANESSA DA SILVA FAGUNDES – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ 

A escola, em nossa sociedade letrada, tem um papel importante no desenvolvimento do psiquismo 

humano, pois é responsável por possibilitar a apropriação, pelos indivíduos, da cultura e dos 

conhecimentos produzidos pelas gerações precedentes. Somente com essa apropriação é que o 

homem desenvolve sua natureza realmente humana. Humanizar o indivíduo, transmitindo-lhe todos os 

conhecimentos desenvolvidos ao longo da história humana, é dar condições para que se desenvolva a 
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altura das máximas possibilidades objetivamente existentes. Para tal, o saber a ser apropriado deve 

levar em conta os fatores sócio-históricos e os professores devem manter uma posição crítica em 

relação ao conhecimento a ser transmitido e do qual o aluno irá se apropriar, bem como da forma como 

se dá essa apropriação. Isso irá favorecer a tomada de consciência acerca do processo histórico da 

humanidade e do desenvolvimento dos conhecimentos produzidos nesse processo, proporcionando a 

compreensão da realidade em que o indivíduo participa e dando possibilidades de transformação de si 

e da realidade. Pela apropriação da cultura humana modifica-se a atividade das funções psíquicas e se 

criam novos níveis de desenvolvimento humano. É nesse processo de apropriação que o homem 

desenvolve suas funções psicológicas superiores – aquelas tipicamente humanas. Espera-se que, na 

escola, a aprendizagem constitua uma fonte de desenvolvimento das funções psicológicas superiores, 

porém, da forma como a escola tem se apresentado em nossa sociedade, a transmissão do 

conhecimento e sua conseqüente apropriação pelos indivíduos, não tem sido garantida, colocando 

obstáculos a essa humanização e mantendo a alienação, característica da sociedade de classes. 

 
A MEDICALIZAÇÃO DO PROCESSO EDUCATIVO E A LEGITIMAÇÃO DA 

EXCLUSÃO ESCOLAR 
 Área temática: Fracasso Escolar/Evasão 

   Coordenação: MARIA APARECIDA AFFONSO MOYSÉS 

Este simpósio tem como finalidade discutir o retorno das explicações organicistas para justificar o mau 

desempenho escolar das crianças do Ensino Fundamental. Cada um dos participantes do simpósio 

destacará um aspecto da questão do ponto de vista da Medicina Social, da Pedagogia Crítica e da 

Psicologia Escolar. Dentre os aspectos abordados, destacam-se as disfunções denominadas na 

literatura como dislexia e transtorno de déficit de atenção. As críticas apresentadas analisam que é 

fundamental compreender porque tais explicações retornam ao cenário escolar nacional e analisam a 

inconsistência das pesquisas que defendem tais explicações no âmbito da psicopedagogia e da saúde 

escolar. Além disso, analisa a questão dos instrumentos e da prática diagnóstica utilizada 

frequentemente para encaminhamento de crianças e adolescentes com supostos problemas de 

alfabetização. 

A INVENÇÃO DA DISLEXIA E DO TDAH 

MARIA APARECIDA AFFONSO MOYSÉS – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

 A criação da Dislexia e Transtornos por Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) rotulando 

comportamentos e/ou aprendizagem que incomodam, divergem das normas sociais é exemplar da 

medicalização da vida. Estranho: basta suspeitar para fazer o diagnóstico; não é exigido comprovar. 

Afinal, a medicina, há 112 anos apregoando sua existência, jamais conseguiu comprová-la. Excepcional 

no campo médico. A Dislexia Específica de Evolução comprometeria a aprendizagem. Específica, pois 

não apresenta sinais neurológicos; de evolução, pois desaparece. Algo estranho nos ares médicos. Ao 

medicalizar problemas sociais, oculta-se pertença social, acesso à cultura, à educação. Opiniões 

transformam-se em teorias com vida própria, dogmas de fé. Crer que leitura especular seria evidência 

de dislexia é exemplo. Esquisito: precisar provar que não existe o que não se provou que existe. Pior, 

não adianta provar! Inúmeras pesquisas demonstram a inconsistência dos distúrbios de aprendizagem 

e que todos fazem leitura especular.Não existem critérios diagnósticos precisos. Como diferenciar a 
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criança disléxica da mal alfabetizada? Proliferam clínicas para distúrbios de aprendizagem. Remédios 

com ação jamais comprovada, para tratar doenças que não se provou existir. De certo, apenas os 

inquestionáveis efeitos prejudiciais: menor estatura e maior frequência de delinqüência e drogadição na 

adolescência. Nada estranho para quem toma psicoestimulantes desde os quatro anos. Apregoa-se que 

30% da população sofreriam de disfunção e 18% de dislexia. Destaque-se que a saúde trabalha com 

taxas de 1/100.000 ou por milhão, especialmente em doenças não sociais. Tais cifras indicariam a 

degeneração da espécie humana! A Medicina criou a doença não-aprender-na-escola, prontificou-se a 

atender os doentes, ofereceu-se como parceira à Educação, prometendo colaborar na resolução do 

fracasso escolar. Tais promessas não podem ser cumpridas e criam outro problema: a medicalização 

da educação e expropriação da competência professores. 

 RETORNANDO À PATOLOGIA PARA JUSTIFICAR A NÃO APRENDIZAGEM ESCOLAR? 

APROPRIAÇÕES DO PENSAMENTO PSICOLÓGICO EM TEMPOS DE INCLUSÃO 

 MARILENE PROENÇA REBELLO DE SOUZA – UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO  

O objetivo desse trabalho é discutir o contexto social e histórico que permite o retorno das explicações 

organicistas e centradas nos distúrbios e transtornos de aprendizagem para justificar o não aprender na 

escola. Há pelo menos três décadas, as pesquisas no âmbito da Psicologia Escolar, Saúde Pública, 

Educação, Sociologia da Educação e Lingüística vêm demonstrando as deficiências existentes no 

sistema escolar, nas suas diversas dimensões: institucional, pedagógica, curricular e das relações de 

aprendizagem. Embora as críticas recaiam fortemente sobre a necessidade de mudarmos a escola e 

sua prática pedagógica, verificamos que no Brasil ainda resistem fortemente explicações que buscam 

justificar o fracasso escolar pela via da responsabilização do usuário da escola: os alunos e suas 

famílias. Mais recentemente, o argumento de que a causa do não aprender centra-se em problemas de 

ordem orgânica voltou a ser enfatizado por especialistas das áreas de saúde escolar, neurologia, 

psicopedagogia e psicomotricidade. Verificamos o aumento da utilização de diagnósticos, avaliações e 

medicamentos para atuar no que denominam “problemas de aprendizagem”. Queremos chamar a 

atenção para a gravidade desse momento histórico por sabermos que todo este processo acontece 

diante de baixos índices de avaliação da qualidade da escola pública e privada oferecida às crianças e 

adolescentes brasileiros. Estamos à mercê de projetos políticos que respondem a interesses de 

determinados segmentos hegemônicos da sociedade de classes e não atingem de fato um projeto 

nacional para as classes populares e de avanço da qualidade da educação.   Este quadro que se 

apresenta ainda no conjunto da educação brasileira, salvaguardadas as iniciativas e ações bem 

sucedidas e coerentes com finalidades educativas, leva-nos, mais do que em outros tempos, a nos 

voltarmos para a necessidade de rever as políticas educacionais, a prática docente, as políticas de 

formação docente, os métodos de ensino e as práticas político-pedagógicas. 

 O FRACASSO ESCOLAR E A LEGITIMAÇÃO DA EXCLUSÃO 

   MARIA APARECIDA AFFONSO MOYSÉS – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS  

O sistema educacional brasileiro apresenta um dos piores desempenhos do mundo; um quadro 

inalterado há décadas, graças à discrepância entre discursos entoando a prioridade da educação e 

políticas educacionais reais. Para apreender a escola brasileira, é fundamental referenciar seu 

desempenho ao sistema educacional e não a cada criança em particular, remetendo a análise da 

escola para o campo de problemas coletivos, institucionais, ao qual pertence de fato. O fracasso 
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escolar tem sido instrumento fundamental na manutenção e legitimação da exclusão social, chão onde 

se enraízam preconceitos referentes a etnias, classes sociais e gênero. A criança e sua família são 

culpabilizadas pelo desempenho de um sistema político-pedagógico estruturado para produzir o 

fracasso escolar da maioria da população. Preconceitos e fracasso escolar: um constitui o outro e é por 

ele constituído, fundindo-se em amálgama que tudo justificará, deslocando análises para o campo 

individual e isentando de responsabilidades o sistema educacional e político. Mudam explicações e 

causas; surgem novas propostas político-pedagógicas, mantendo-se a estrutura geradora de 

desigualdades e exclusões. Muda-se para nada transformar...Em alguns estados, desde a década 

passada assistimos a mais uma inovação: a progressão automática. Educadores alertam, há tempos, 

para os males da reprovação. No ano seguinte, o estudante é submetido ao mesmo programa 

pedagógico, que o reprovou. Repete-se o conteúdo já aprendido, até chegar onde ocorreram 

dificuldades, quando o programa é apresentado do mesmo modo – que já se sabe que não foi 

apreendido–, repetindo-se tal processo quantas vezes a criança for novamente matriculada. Porém, do 

modo como foi implantada – progressão automática sem alteração do processo pedagógico –, as 

crianças progridem nas séries sem progredir nos saberes, reforçando preconceitos sobre suas 

incapacidades e destruindo estatísticas da escola brasileira. 

 QUESTIONANDO A INDÚSTRIA DOS DIAGNÓSTICOS 

   JULIANA GARRIDO PEREIRA – UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE  / UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DE CAMPINAS 

  Supostas doenças conhecidas como transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e dislexia vêm 

ganhando cada vez mais espaço em clínicas de aprendizagem, consultórios de neurologistas, indústrias 

farmacêuticas e escolas.  Apesar dos pesquisadores que acreditam em tais doenças não terem 

comprovado sua existência até hoje, uma onda crescente de testes diagnósticos e laudos médicos e 

intervenções medicamentosas, segue ganhando legitimidade ao atribuir à criança a responsabilidade 

por seu fracasso escolar. Cabe então questionar: o que dizem, de fato, esses testes e os profissionais 

que fazem uso deles? A segunda pergunta crucial é: quem lucra com tantos diagnósticos, tantas 

crianças deficientes da aprendizagem, tanto remédio vendido? Um levantamento dos trabalhos sobre 

medicalização de escolares nos últimos trinta anos no Brasil, que está sendo realizado, indica que 

pesquisas de vanguarda na contra-mão da medicalização têm logrado pouco reconhecimento tanto nos 

meios acadêmicos quanto entre profissionais e políticos da educação. Estudos sobre aprendizagem, 

particularmente de leitura e escrita – o nó da escolaridade de milhões de brasileiros – vêm mostrando 

que tal processo se dá a partir do reconhecimento de um código associado à construção de sentido. 

Isso leva a um outro questionamento: por que atribuir uma doença à criança sem antes refletir sobre a 

responsabilidade da escola na garantia da aprendizagem do aluno?  Esse ciclo vicioso de diagnósticos 

e remédios deixa de fora um elemento fundamental no processo de ensino-aprendizagem: o professor. 

Tal corrente expropria o professor de sua tarefa e, consequentemente, de seu saber. No ciclo da 

doença, a família e os profissionais da educação, co-responsáveis pela aprendizagem efetiva da 

criança, cedem seu papel ao diagnóstico e ao remédio. Estes, por certo, é que não são capazes de 

ensinar alguém a ler e escrever. 
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DIVERSIDADE E INCLUSÃO EDUCACIONAL: PESQUISAS COM 
SEGMENTOS POPULACIONAIS DIFERENCIADOS 

 Área temática: Necessidades Educacionais Especiais/Inclusão 

   Coordenação: LUCIA PEREIRA LEITE 

 Financiador: CAPES E NE-PROGRAD / UNESP 

Esta mesa pretende apresentar relatos de pesquisas já concluídas sobre processos de ensino e 

aprendizagem, à luz dos preceitos teóricos da Psicologia histórico-cultural, que envolvem a temática da 

inclusão educacional, de segmentos populacionais distintos – alunos com necessidades especiais e 

idosos. A primeira fala procura demonstrar como que os gestores educacionais identificam o ensino de 

alunos com necessidades educacionais especiais na rede regular de ensino, num município que possui 

assessoria teórico-operacional, nas áreas de Psicologia e Pedagogia. A segunda fala concentra-se em 

apresentar a trajetória de uma análise crítica da prática pedagógica de uma professora de sala de 

recursos e posterior proposta de intervenção educacional, por intermédio do uso de um instrumento de 

adaptação curricular. Por fim, a última apresentação versa em demonstrar uma análise de uma 

proposta de universidade para terceira idade, a partir dos relatos de alunos e docentes, identificando as 

representações sociais sobre ensino e aprendizagem, nesta fase do desenvolvimento humano. 

 INSTRUÇÃO NORMATIVA: AVALIAÇÃO DAS PRESCRIÇÕES LEGAIS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

NUMA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 

 LUCIA PEREIRA LEITE – UNIVERSIDADE ESTADUAL PALISTA – CAMPUS BAURU  

A educação inclusiva é um tema bastante discutido na atualidade, contudo tal prática tem encontrado 

limites na sua operacionalização no atendimento aos preceitos das políticas educacionais, no que se 

refere a escolarização do aluno com necessidades educacionais especiais. Uma das formas de 

minimizar essa dificuldade dos educadores é favorecer o debate teórico-prático acerca dos conceitos 

que envolvem essa temática. Buscando regulamentar e organizar procedimentos mais eficazes na 

busca de um sistema educacional inclusivo, elaborou-se uma instrução normativa (nº 1, 09/05/08), no 

âmbito da educação especial de uma Diretoria de Educação, de um município do oeste paulista. 

Embasada nos paradigmas da escola inclusiva, essa instrução delibera ações sobre os serviços de 

apoio especializado, função do corpo docente, adoção de projetos e metodologias inovadoras, entre 

outros. Para avaliar o conhecimento de 28 gestores de ensino – diretores e coordenadores pedagógicos 

– das unidades escolares municipais sobre os temas abordados no referido documento, aplicou-se um 

questionário com 18 questões de múltipla escolha, tipo Likert, com cinco pontuações (não concordo 

totalmente, não concordo parcialmente, indiferente, concordo parcialmente, concordo totalmente). Os 

resultados evidenciaram alta discrepância (respostas discordantes, localizadas nos extremos), 

indicando  concepção enviesada desses educadores dos conceitos e possibilidades que se apresentam 

para a Educação Inclusiva na atualidade. Tais dados revelam ainda que, embora a elaboração de 

normas prescritivas seja necessária, tem que se investir em procedimentos que promovam mudanças 

no cotidiano escolar, uma vez que a exposição ao seu conteúdo não garante a sua aplicabilidade. 

 EDUCAÇÃO INCLUSIVA: A RELEITURA DA PRÁTICA PEDAGÓGICA DE UMA PROFESSORA DE 

SALA DE RECURSOS 

   MARILEIDE ANTUNES DE OLIVEIRA – UNIVERSIDADE ESTADUAL PALISTA – CAMPUS BAURU
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No contexto da educação inclusiva, devem ser garantidos a todo e qualquer aluno o acesso e a 

permanência no processo educacional. Assim, este estudo teve como objetivo caracterizar o 

funcionamento de uma sala de recursos e realizar intervenção junto a uma educadora especialista para 

auxiliá-la na implementação de ações educacionais inclusivas. A pesquisa teve como participante uma 

professora de sala de recursos lotada em escola da rede pública de ensino. O procedimento de coleta 

de dados caracterizou-se por cinco fases: 1) caracterização da realidade investigada; 2) análise da 

proposta pedagógica adotada na sala de recursos; 3) aplicação de um roteiro norteador de entrevista 

pré e pós intervenção; 4) realização de encontros para discussão sobre ensino inclusivo; 5) realização 

de encontros para o preenchimento e implementação de adaptações curriculares. O procedimento de 

análise contou com: 1) análise comparativa entre dados de observação e diretrizes legais a respeito do 

funcionamento da sala de recursos; 2) análise qualitativa das entrevistas pré e pós intervenção e 3) 

análise comparativa intragrupal das adaptações curriculares. Como resultados, o estudo aponta a 

existência de discrepâncias entre as recomendações legais e o que se tem na realidade da sala de 

recursos investigada. Além disso, a intervenção mostrou-se importante para que a professora 

especialista iniciasse uma reflexão sobre a sua atuação no atendimento a seu alunado. 

 A EDUCAÇÃO DO IDOSO: NOVOS OLHARES A PARTIR DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE 

PROFESSORES E ALUNOS SOBRE ENVELHECIMENTO E EDUCAÇÃO EM UMA UNIVERSIDADE 

ABERTA À TERCEIRA IDADE 

   LAUREN MARIANA MENNOCCHI – UNIVERSIDADE ESTADUAL PALISTA – CAMPUS BAURU 

Com o aumento do número de idosos no mundo, viu-se ampliar também a produção científica sobre o 

tema e o número de serviços destinados a atender essa população. As Universidades Abertas à 

Terceira Idade (UNATIs) surgiram diante desta nova demanda como serviço alternativo aqueles até 

então existentes, de caráter exclusivamente assistencialista, e com objetivos voltados ao 

desenvolvimento humano e à socialização dos conhecimentos historicamente construídos. 

Reconhecendo o caráter educacional, mesmo que não formal dessas propostas, propôs-se a analisar 

as representações sociais de alunos e professores em uma UNATI a respeito da velhice e de questões 

relativas à educação nessa fase da vida. Os resultados indicaram, que as representações dos 

professores sobre a pessoa idosa, velhice e aprendizagem nessa fase da vida foram mais positivas que 

as dos próprios alunos do programa. Além disso, ambos os grupos consideraram diferente a educação 

na velhice, e mais positiva que em outras fases da vida, por não representar uma obrigatoriedade, e sim 

uma possibilidade de articulação dos saberes dos idosos, tão presentes nas respostas referentes à 

“sabedoria” e a “experiência de vida dos mais velhos”. Portanto, as UNATIs podem se configurar 

enquanto um espaço educativo ao proporcionar a jovens e idosos, mutuamente, a apropriação de novos 

conhecimentos e a experiência de novas configurações do espaço educacional, e a formação de novas 

representações mais críticas à naturalização do desenvolvimento e envelhecimento humano, a 

tolerância e a descoberta de diversas formas de ser. 

 

 
PROCESSOS EDUCATIVOS E IDENTIDADES AMAZÔNICAS 
 Área temática: Pesquisa em Psicologia Escolar/Educacional 

  Coordenação: MARCIO GONÇALVES DOS SANTOS 
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São apresentados nessa mesa, resultados de pesquisas sobre os processos educativos de 

comunidades manauaras. A partir da sociodiversidade e dos modos de produção da existência são 

investigados os significados e sentidos atribuídos pela comunidade escolar e discutidas as suas 

implicações para o processo de constituição das identidades. O primeiro estudo aborda a relação entre 

as interações sociais no contexto escolar e o processo de aquisição do conhecimento. O segundo 

trabalho se refere a uma investigação sobre os significados da sexualidade e educação sexual para 

uma comunidade escolar. E por último são apresentados resultados de uma pesquisa sobre as 

concepções do trabalho educativo com adolescentes em conflito com a lei de professores de uma 

unidade educacional de internação para cumprimento de medida socieducativa. São trabalhos 

complementares que ajudam a compreender os processos educativos de três instituições educacionais 

da cidade de Manaus e possibilitam a reflexão sobre as contribuições da psicologia para a construção 

de uma prática educativa transformadora. 

 AS INTERAÇÕES SOCIAIS ENTRE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO EM UMA ESCOLA MANAUARA 

 MARCIO GONÇALVES DOS SANTOS – UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS  

As interações sociais ocorrem em todos os segmentos e instituições pela própria natureza cultural do 

desenvolvimento humano. Esta investigação teve por objetivo compreender as interações sociais entre 

alunos, analisando os processos de convergências e divergências em relação à aquisição do 

conhecimento e identificando alguns significados e sentidos gerados durante a realização de trabalhos 

cooperativos, tomando como base teórica a abordagem sociocultural construtivista. Esta pesquisa, de 

natureza qualitativa, utiliza o método dialético tanto para a coleta como para a análise de dados. Foram 

utilizados vários instrumentos, entre eles a observação e o diário de campo, a entrevista, e a videografia 

que foi a principal ferramenta na apreensão das interações microgenéticas. Estudos microgenéticos 

foram importantes para capturar informações inerentes e ações discursivas e gestuais nos processos 

interacionais. Ao todo foram filmadas 08 (oito) seções de 40 minutos cada, sendo 06 (seis) com o 

professor em suas atividades cotidianas e 02 (duas) com atividades planejadas pelo pesquisador que 

utilizou a técnica do painel integrado. As seis sessões filmadas com os professores contemplaram as 

disciplinas que compõem o currículo do ensino médio, de acordo com as orientações curriculares 

estabelecidas pelo MEC. Após as filmagens, foram selecionados trechos de dois a cinco minutos para 

análise. As análises apontam um alto grau de divergência nos trabalhos cooperativos aplicados pelos 

professores das disciplinas, enquanto no trabalho aplicado pelo pesquisador houve um grau acentuado 

de convergência. Esse dado nos trouxe uma clara impressão que, a falta de planejamento do professor 

em relação aos trabalhos de grupo, bem como as concepções e crenças subjacentes ao seu trabalho, 

podem estar fazendo com que as atividades cooperativas não atinjam os seus objetivos – mostrar a 

importância do outro nos processos de aprendizagem e desenvolver comportamentos pró-sociais, 

necessários a manutenção da vida na sociedade. 

 SIGNIFICADOS DE SEXUALIDADE E EDUCAÇÃO SEXUAL PARA UMA COMUNIDADE ESCOLAR 

MANUARA 

SÉRGIO SÓCRATES BAÇAL DE OLIVEIRA – UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS  

Apresenta-se, neste trabalho, resultados de pesquisa sobre a temática da sexualidade e da educação 

sexual (ES) em uma comunidade escolar (CE) na cidade de Manaus. O objetivo primordial foi pesquisar 

junto à CE quais são os significados atribuídos à sexualidade e à ES em uma escola pública estadual e 
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como estas dimensões participam da constituição das identidades dos atores. O trabalho se 

desenvolveu à luz de uma pesquisa qualitativa que contou com participação de trinta e três sujeitos, 

sendo: nove professores (quatro homens e cinco mulheres), doze alunos de 11 a 13 anos (três meninos 

e nove meninas), dez alunos de 14 a 16 anos (dois meninos e oito meninas), a diretora da escola e a 

coordenadora pedagógica. Utilizou-se três instrumentos metodológicos: a observação participante (OP), 

o grupo focal (GF) e entrevistas individuais (EI). Os resultados indicaram que a sexualidade representa 

para os professores uma espécie de aptidão biológica que se não for disciplinada na escola pode 

ser/ou se tornar patológica ou problemática. Para os alunos, a sexualidade é parte do processo da 

construção de identidade humana e se relaciona ao modo de expressar, através da linguagem e 

vivências. Os alunos reconhecem a relevância das palavras e dos comportamentos como mediadores 

das relações sociais. Apesar das divergências na compreensão acerca da sexualidade, entre 

professores e alunos, há um ponto comum do reconhecimento da importância de um trabalho de ES na 

escola para o desenvolvimento dos alunos. A partir desses resultados são discutidas as implicações 

dos sentidos e significados construídos por esta comunidade escolar para os processos educativos 

realizados nesse contexto sociocultural e para a construção da identidade dos alunos. 

 CONCEPÇÕES DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO SOBRE O TRABALHO COM OS SEUS 

ALUNOS ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI 

   WOLLACE SCANTBELRUY DA ROCHA – UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS 

Este estudo teve como objetivo geral, analisar a concepção dos profissionais de educação de um 

centro socioeducativo sobre o trabalho que realizam com os seus alunos, adolescentes em conflito com 

a lei, na cidade de Manaus. Os procedimentos metodológicos foram pautados na metodologia 

qualitativa, tendo como tipo de pesquisa a etnografia aplicada à educação, com a inserção prolongada 

no local de pesquisa, utilizando as técnicas de observação, entrevistas individuais e grupos focais. Os 

sujeitos da pesquisa foram os educadores de um centro socioeducativo na cidade de Manaus. Durante 

o desenvolvimento deste estudo foram obedecidas as normas éticas da realização de pesquisas com 

seres humanos. Abordagem teórica que pauta este estudo é a abordagem sociocultural construtivista 

em psicologia que compreende o homem como sujeito que influencia e é influenciado pelo ambiente 

sócio-cultural ao qual está inserido, modificando e sendo modificado por esses espaços e pelas 

pessoas que a compõe. Os resultados apontam que a maioria dos educadores relata não ter dificuldade 

em trabalhar com este público e nesta instituição. Os professores conseguem identificar que é preciso 

ter habilidades para conversarem com os alunos, pois, tem momentos que, em razão de diversos 

acontecimentos, eles não tem condições de acompanharem as atividades escolares. Apesar dessa 

percepção, os professores afirmam que ainda não conseguiram desenvolver essa habilidade. 

Acreditam que apesar das normas institucionais interferirem no processo educativo existe uma 

cooperação entre a direção e os educadores no desenvolvimento de diversas atividades. Apontam que 

os pais não procuram os professores para conversarem sobre o processo educativo de seus filhos. 

Avalia-se que dentre os desafios colocados para a atuação desses profissionais um dos principais diz 

respeito à preparação para a realização de trabalho interdisciplinar e colaborativo envolvendo os 

diferentes atores da instituição – professores, técnicos, familiares, comunidade. 
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SUCESSO NO ENSINO SUPERIOR: VARIÁVEIS ENVOLVIDAS E 
PROGRAMAS DE INTERVENÇÃO 

 Área temática: Ensino Superior 

  Coordenação: SOELY APARECIDA JORGE POLYDORO 

É sabido que o papel da experiência da educação superior no processo de desenvolvimento do 

estudante, a partir da recíproca e contínua interação entre o próprio estudante e o ambiente 

institucional, produz um extenso conjunto integrado de mudanças que vão além dos aspectos de 

natureza intelectual e cognitiva. Neste sentido, compreende-se sucesso acadêmico de forma mais 

ampla, incluindo também aspectos de natureza pessoal e interpessoal. Dada à necessidade de se criar 

condições mais favoráveis ao desenvolvimento e à aprendizagem, pesquisas têm buscado conhecer 

mais amplamente as variáveis envolvidas no sucesso acadêmico e suas relações, como o estudo sobre 

os enfoques de aprendizagem adotados pelos estudantes e variáveis associadas ao desempenho 

acadêmico. Produções desta natureza possibilitam o melhor planejamento de experiências de formação 

intencionalmente voltadas para o desenvolvimento dos estudantes. Neste simpósio serão abordados 

três programas específicos e seus impactos discutidos: Programa Institucional de Acompanhamento 

Acadêmico, Programa de Tutoria e Programa Bolsa Trabalho. 

O PROGRAMA BOLSA TRABALHO NA PERSPECTIVA DE ESTUDANTES E GRADUADOS: 

CONVERGÊNCIAS E ESPECIFICIDADES 

SOELY APARECIDA JORGE POLYDORO – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

O Grupo de Pesquisa Psicologia e Educação Superior da Faculdade de Educação da Universidade 

Estadual de Campinas, em parceria com o Serviço de Apoio ao Estudante, vêm analisando as 

características da experiência e os impactos da participação no Programa Bolsa Trabalho. Este 

Programa visa apoiar o estudante de graduação com dificuldades sócio-financeiras. Em contrapartida, 

existe a solicitação de sua participação, por 15 horas semanais, em atividades de trabalho em projetos 

supervisionados classificados como sociais ou de aprimoramento técnico. Para maior compreensão da 

percepção do estudante sobre o Programa e seu impacto, serão comparadas duas abordagens: a 

perspectiva de estudantes/bolsistas de diferentes áreas do conhecimento e a perspectiva de graduados 

com pelo menos seis meses de formado que foram bolsistas durante a realização do curso. A análise 

de convergências e especificidades observadas será conduzida a partir dos seguintes aspectos: 

motivos de decisão pelo Programa Bolsa Trabalho, características das atividades desenvolvidas, 

impacto da experiência no Programa e condições promotoras do impacto percebido. De modo geral, os 

resultados obtidos indicam que o Programa cumpre seu papel quanto ao auxílio financeiro e, além 

disso, oportuniza outras mudanças positivas (dimensões: institucional, social/interpessoal, pessoal e 

acadêmica). No entanto, também gera impactos negativos, especialmente quanto aos aspectos de 

natureza acadêmica. O acompanhamento da percepção da experiência por parte dos estudantes/ex-

estudantes possibilita o alinhamento das decisões próprias do Programa, intensificando seu papel na 

promoção do desenvolvimento integral dos estudantes. 

 AVALIAÇÃO DOS ENFOQUES DE APRENDIZAGEM E VARIÁVEIS INTERFERENTES NO 

RENDIMENTO DE UNIVERSITÁRIOS DO ENSINO SUPERIOR DO AMAZONAS/HUMAITÁ/BRASIL 

 SUELY APARECIDA DO NASCIMENTO MASCARENHAS – UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

AMAZONAS  
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A investigação sobre a avaliação dos enfoques de aprendizagem e variáveis interferentes no 

rendimento ou aproveitamento acadêmico, contribui com informações relevantes para a gestão do 

processo pedagógico na educação formal em todas as esferas Este trabalho um estudo do Grupo 

Multidisciplinar de Pesquisa em Educação, Psicopedagogia e Psicologia Escolar, Linha de Pesquisa 

Diagnóstico e Avaliação Educativa (UFAM/CNPQ), ao caracterizar o perfil de enfoques de 

aprendizagem adotados pelos estudantes, se superficial (motivos e estratégias de 

reprodução/memorização) ou se profundo (motivos e estratégias de compreensão/ aprofundamento da 

aprendizagem), evidencia também variáveis interferentes como o estilo atribucional diante do 

rendimento acadêmico (interno ou externo), o perfil de hábitos de estudos (regulares ou irregulares) e 

de motivação acadêmica (prêmios ou auto-desenvolvimento), relações família-universidade, bullying e 

rendimento dos sujeitos que integram a amostra. Os dados analisados foram obtidos, por meio da 

aplicação de instrumento próprio (Mascarenhas, 2006) mediante a execução do projeto PIBIC-H-

40/2008-2009. A análise estatística foi efetivada com apoio do programa SPSS para Windows, 

considerando a análise de propriedades psicométricas do instrumento junto à amostra estudada 

constituída por n=328 sujeitos de ambos os sexos, matriculados nos diversos cursos ofertados pela 

UFAM e pela UEA em Humaitá/Amazonas/Brasil. Da análise dos resultados verifica-se que as variáveis 

em estudo exercem efeitos significativos sobre o rendimento acadêmico bem como disponibiliza 

informações de interesse psicopedagógico acerca do perfil dos sujeitos nas dimensões investigadas, 

podendo apoiar estudos de diagnóstico e avaliação acadêmica no ensino superior. 

 PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ACOMPANHAMENTO ACADÊMICO DE ESTUDANTES 

UNIVERSITÁRIOS 

ISABEL CRISTINA DIB BARIANI – PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS  

Há consenso entre os estudiosos sobre a necessidade de o estudante universitário enfrentar com 

sucesso o ingresso ao ensino superior sob pena de sofrer consequências negativas em sua formação 

acadêmica, seu desenvolvimento integral e sua futura vida profissional. Também se sabe que a 

responsabilidade para que o processo de integração acadêmica ocorra satisfatoriamente é tanto do 

aluno quanto da instituição. Para atender a esta demanda, a PUC-Campinas criou o Projeto 

Acompanhamento Acadêmico do Aluno (PAAA) que é desenvolvido como prática de formação, ou seja, 

disciplinas complementares que são oferecidas a todos os estudantes da instituição, oportunizando 

ampliação e enriquecimento de sua formação acadêmica e correspondem a créditos em seus 

currículos. O PAAA objetiva acolher o aluno na fase inicial de sua vida universitária e acompanhar o 

seu desenvolvimento acadêmico, o processo de aprendizagem e a transição do mundo acadêmico para 

o mundo do trabalho. Nesse sentido, proporciona um espaço para que o estudante conheça as 

oportunidades oferecidas pela Universidade e discuta e reflita sobre seu Curso e sua profissão. Esta 

experiência, ainda, oportuniza abordar as expectativas iniciais do aluno, seus objetivos profissionais e 

metas para o futuro; promove a reflexão sobre o papel do docente e do discente no processo de 

formação e oferece orientações para o estudo. Além disso, o PAAA destina-se à compreensão de 

questões relativas à empregabilidade e à transição do mundo universitário para o mundo do trabalho. O 

desenvolvimento do Projeto tem sido avaliado bastante positivamente tanto pelos professores 

responsáveis como pelos alunos participantes, podendo ser considerada uma iniciativa muito bem 

sucedida. 
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 PROGRAMAS DE TUTORIA: OS BENEFÍCIOS NO DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO E PESSOAL 

DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS 

   MARIA DE FÁTIMA AVEIRO COLARES – UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

Os programas de Tutoria têm sido destacados na literatura geral como uma estratégia eficaz de apoio 

aos estudantes de graduação em diferentes anos de sua formação acadêmica. Cada vez mais se 

reconhece a importância de compreender a formação profissional considerando não apenas os 

conhecimentos cognitivos obtidos durante o curso, mas também o processo de aquisição e 

desenvolvimento de habilidades e atitudes compatíveis com a prática profissional em desenvolvimento. 

Particularmente na área da saúde, os benefícios mais destacados em Programas de Tutoria referem-se 

às contribuições que a relação tutor-aluno promove no desenvolvimento pessoal, acadêmico e 

profissional dos estudantes face às particularidades que estes cursos apresentam, como por exemplo, 

nas questões que envolvem a saúde e a doença. O objetivo desta apresentação é relatar a experiência 

de um Programa de Tutoria desenvolvido na FMRP-USP, em cursos da área da Saúde. O Programa 

ocorre anualmente, é destinado aos ingressantes de todos os cursos e conta com a participação de 

professores dos cursos da Instituição. São desenvolvidas avaliações periódicas e os principais 

benefícios destacados através de questionários semi-estruturados são, por parte dos professores, o 

relato que o programa vem sendo útil para auxiliar na formação docente, além de proporcionar aos 

mesmos, uma visão da perspectiva do aluno frente às dificuldades da trajetória acadêmica. Os alunos 

relatam como benefícios, a integração entre os mesmos (calouros e veteranos) e a aproximação com 

os professores em um contexto externo à sala de aula, contribuindo para a desconstrução do professor 

enquanto figura inacessível. Como implicações educacionais os resultados de avaliações do Programa 

demonstram sempre a necessidade constante de ajustes, como por exemplo, que a atividade seja 

iniciada durante a semana de recepção aos calouros. Discute-se ainda a possibilidade de considerar a 

atividade como fazendo parte da grade curricular dos cursos. 

 

PESQUISAS EM PSICOLOGIA ESCOLAR, POR MEIO DO PROCESSO DE 
DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 

 Área temática: Pesquisa em Psicologia Escolar/Educacional 

  Coordenação: ALBA CRISTHIANE SANTANA 

Nesta mesa pretendemos discutir algumas pesquisas desenvolvidas no curso de especialização lato 

sensu em Psicologia Escolar, realizado pela parceria CAEP/Universidade Católica de Goiás. O 

referencial teórico-epistemológico norteador do grupo articula a perspectiva histórico-cultural do 

desenvolvimento humano com a abordagem qualitativa. Serão temas de discussão as possibilidades 

que o diagnóstico institucional gera para a atuação em Psicologia Escolar, em diferentes contextos 

educativos, como: a) um curso de graduação, em uma IES do estado de Goiás; b) um curso de 

licenciatura, em uma IES do estado de Goiás; c) uma escola estadual pública em Goiânia-Go; e d) uma 

escola particular no interior de estado de Goiás. Consideramos relevante investigar como o processo de 

diagnóstico institucional desenvolvido nesses variados espaços educativos constitui uma ferramenta 

significativa que orienta e participa da atuação do psicólogo escolar, propiciando a elaboração de 

projetos que contribuam com a qualificação do processo educativo. Tais investigações visam ampliar a 

compreensão acerca das possibilidades que o processo de diagnóstico institucional gera para a 
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qualificação de práticas sociais e profissionais do psicólogo escolar que favoreçam o desenvolvimento 

pessoal e profissional dos sujeitos. 

UM ESTUDO DE PSICOLOGIA ESCOLAR EM UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR 

ALBA CRISTHIANE SANTANA  – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS 

O contexto da Educação Superior tem se tornado um espaço fértil para o desenvolvimento de projetos 

de Psicologia Escolar, visto que a intensificação de discussões acerca de melhorias no seu processo 

educativo tem provocado a busca por ações diferenciadas. Percebemos o desenvolvimento humano 

como um processo de transformações, possibilitadas nas relações intersubjetivas entre os sujeitos e os 

contextos. Nessa perspectiva, apresentamos um estudo de Psicologia Escolar realizado em um curso 

de graduação, em uma IES pública do estado de Goiás. Assumimos uma Psicologia Escolar 

comprometida de forma crítica com o desenvolvimento dos sujeitos envolvidos com o processo 

educativo, e concebemos o Diagnóstico Institucional como uma ferramenta de análise e de atuação. 

Investigamos as características do processo ensino-aprendizagem de uma turma de graduação, 

focalizando as queixas apresentadas pela coordenação do curso, por docentes e discentes. Os 

procedimentos abrangeram: questionários com 32 discentes; entrevistas com 01 docente, 01 

coordenadora e 10 discentes; e observações no contexto. As análises apontaram: a) fragilidades nas 

relações interpessoais entre docentes e discentes; b) insatisfação de docentes e discentes com a 

gestão da Unidade Universitária; c) falta de comprometimento dos discentes com seu próprio processo 

formativo, responsabilizando os docentes pelo sucesso ou fracasso acadêmico. Observamos que as 

situações de discussão propiciadas pela realização do Diagnóstico Institucional contribuíram com o 

processo educativo, pois possibilitaram reflexões sobre o papel ativo de docentes, discentes e gestão 

nesse espaço. Assim, o processo de Diagnóstico Institucional se configurou como uma prática de 

análise do contexto educacional e de atuação do Psicólogo Escolar. 

 AS POSSIBILIDADES DE ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO ESCOLAR NA “ADAPTAÇÃO” EDUCACIONAL 

AO ENSINO SUPERIOR 

 ALCIANE BARBOSA MACEDO PEREIRA – UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – UNIVERSIDADE 

CATÓLICA DE GOIÁS  

O Ensino Superior constitui-se em um campo privilegiado para o Psicólogo Escolar, considerando que a 

ausência de um programa direcionado aos discentes dos primeiros períodos pode contribuir com a 

perpetuação de problemáticas que configuram o insucesso acadêmico. Observamos que tais 

problemáticas não se restringem ao desempenho e à freqüência escolar, mas abarcam competências 

como o estabelecimento e a manutenção de relações interpessoais, o sentido de identidade e o 

processo de tomada de decisão acerca da carreira. O objetivo deste trabalho foi conhecer as 

dificuldades encontradas pelos calouros do curso de Licenciatura em Física de uma IES pública de 

Goiânia-Go, e as possibilidades de atuação do Psicólogo Escolar nas questões que envolvem a 

“adaptação” acadêmica destes alunos, por meio do Diagnóstico Institucional. Fundamentamos nosso 

estudo nos princípios da epistemologia qualitativa constituída por Gonzáles Rey, e na psicologia 

histórico-cultural. Adotamos uma visão de Psicologia Escolar Crítica, que percebe o processo de 

Diagnóstico Institucional como um balizador de sua atuação. Foram utilizados questionários com os 

discentes; e entrevistas com 02 docentes. Os resultados parciais indicam que: a)os discentes 

desconhecem informações fundamentais referentes ao funcionamento e à dinâmica do ensino superior, 
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bem como do curso que realizam; b)faltam estratégias que favoreçam o desenvolvimento da identidade 

de aluno universitário; e c)as ações dos docentes tem sido insuficientes na acolhida e na orientação aos 

calouros. Percebemos que o Diagnóstico Institucional é uma ferramenta significativa na análise do 

contexto e do processo educativo, favorecendo o levantamento de possibilidades de ação para o 

Psicólogo Escolar. 

 O DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL AMPLIANDO AS POSSIBILIDADES DE AÇÃO DO PSICÓLOGO 

ESCOLAR 

NATALIA CAROLINA CASTRO DE ANDRADE – SUBSECRETARIA METROPOLITANA DE 

EDUCAÇÃO/ CAEP – UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS  

Pretendemos apresentar um estudo sobre a atuação em Psicologia Escolar em uma escola estadual 

pública da cidade de Goiânia-GO, destacando como etapa básica o Diagnóstico Institucional. Adotamos 

como marco teórico a perspectiva histórico-cultural. O processo de Diagnóstico Institucional é visto 

como uma importante ferramenta que objetiva favorecer a compreensão do contexto educativo, 

considerando a situação concreta da escola nos âmbitos sócio-histórico, relacional e de gestão. Nessa 

perspectiva, o psicólogo escolar pode propor formas de atuação que focalizem todos os elementos 

envolvidos no processo educativo, auxiliando a escola a cumprir seu papel social com uma visão que 

contemple o homem em suas múltiplas determinações e relações histórico-sociais. Fundamentamos 

nossa proposta em uma concepção de Psicologia escolar institucional preventiva e relacional, voltada a 

um compromisso social que considere os limites e as possibilidades da escola em contribuir com a 

superação das desigualdades sociais. O presente trabalho ainda está em andamento, e até o momento 

aponta como possibilidades de ação: a)a necessidade de provocar transformações na formação e 

capacitação do professor; b)a importância de discutir as características das relações interpessoais que 

permeiam o espaço educativo; e c)o reconhecimento da história pessoal e profissional dos atores que 

desenvolvem um trabalho coletivo na escola. Observamos que o processo de Diagnóstico Institucional 

se constitui uma forma de intervenção que ativa a participação de todos os sujeitos que compõem a 

escola, por meio de procedimentos que propiciam a discussão e a reflexão acerca do papel de cada um 

na melhoria do processo ensino-aprendizagem. 

 REFLEXÃO SOBRE A PARTICIPAÇÃO DA PSICOLOGIA ESCOLAR NO DESENVOLVIMENTO DE 

UMA GESTÃO DEMOCRÁTICA EM UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO PARTICULAR 

   ALINE AKEME TAMASHIRO – UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS 

O presente trabalho discute uma pesquisa sobre a atuação da Psicologia Escolar em uma instituição de 

ensino particular em uma cidade no interior de Goiás. O referencial teórico-epistemológico norteador do 

estudo articula a Psicologia histórico-cultural com uma concepção de Psicologia escolar crítica, a qual 

percebe o processo de Diagnóstico Institucional como uma possibilidade de atuação no contexto 

educativo. Realizamos uma pesquisa com o grupo gestor da instituição de ensino com o objetivo de 

investigar as possibilidades para o desenvolvimento de uma gestão democrática. Entendemos que uma 

gestão democrática implica o envolvimento de todos os sujeitos que participam de uma instituição, 

favorecendo a troca e a negociação para a tomada de decisão. Os procedimentos do processo de 

Diagnóstico Institucional abrangeram encontros com os diferentes atores visando investigar suas 

opiniões sobre o funcionamento e a gestão da instituição, por meio de debates. Os encontros foram: a) 

com o grupo gestor, onde foram questionadas as intenções do grupo acerca do assunto e as suas 
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formas de atuação; b) com os professores, possibilitando sugestões de atividades e temas para as 

reuniões pedagógicas; e c) com pais e alunos, visando discutir algumas normas e alguns problemas 

relativos à rotina da instituição. As análises parciais indicam que os procedimentos promoveram uma 

intensa circulação de opiniões e informações que enriqueceram as negociações e a tomada de decisão. 

Observamos que o processo de Diagnóstico Institucional está contribuindo de forma efetiva no 

desenvolvimento de uma gestão democrática, apontando a importância de uma prática coletiva em 

Psicologia escolar. 

 
AUTOBIOGRAFIA E HISTÓRIAS DE VIDA: A CONSTRUÇÃO DE 

PROJETOS A PARTIR DA NARRATIVA E DA ESCRITA EM 
DIFERENTES CONTEXTOS SOCIAIS 

 Área temática: Formação do Educador 

  Coordenação: FABIANO FONSECA DA SILVA 

O momento de desagregação pelo qual passam as pessoas e a sociedade como um todo, gera 

angústia e a perda do sentido da história pessoal. As pessoas procuram referências para definirem 

quem são, o que pretendem do porvir, mas não encontram alicerces sobre o qual construir um projeto 

de futuro. As propostas de narrativas autobiográficas e relatos de histórias de vidas surgem no 

momento como uma estratégia onde é possível a pessoa buscar sentido para a sua trajetória pessoal e 

profissional. Essas estratégias foram utilizadas inicialmente na formação de professores, onde se 

pretende oferecer aos docentes conhecimentos que vão além da técnica e da teoria, possibilitando 

questionar seu projeto de futuro. Porém as propostas autobiográficas alcançam outras possibilidades 

de aplicação, sendo utilizadas em contextos onde é importante a revisão da trajetória de vida, o que 

pode levar aos alicerces para a construção de projetos profissionais e pessoais. Nesse sentido as 

experiências de formação autobiográfica, sejam com adolescentes, jovens ou adultos, são espaços em 

que as pessoas podem reviver suas trajetórias e atribuir novos sentidos e significações a essas 

experiências. Essa mesa se propõe a apresentar três diferentes experiências no campo da 

autobiografia: formação de professores, projetos profissionais de universitários, carreira de adultos. 

Três diferentes experiências que dialogam entre si para avaliar a aplicabilidade da autobiografia em 

diversos campos da formação. 

 ATELIÊ AUTOBIOGRÁFICO E CONSTRUÇÃO DE PROJETOS PROFISSIONAIS DE ALUNOS DO 

CURSO DE PSICOLOGIA DA UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

 FABIANO FONSECA DA SILVA – UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE  

A proposta do ateliê autobiográfico, desenvolvida por Delory-Momberger, consiste em possibilitar que a 

pessoa, por meio da revisão e escrita de sua história de vida, possa construir um projeto profissional. O 

ateliê consiste na formação de grupos com 6 encontros semanais com 2 horas de duração cada, os 

grupos têm no máximo 12 participantes. Há um coordenador cuja função é facilitar as atividades 

grupais, como não se trata de um grupo terapêutico, as intervenções dos membros do grupo, incluindo 

o coordenador, sempre são no sentido de clarificar, explicitar a fala e a escrita de quem relata a sua 

história. Desde 2008 é oferecido aos alunos do 8º semestre do curso de Psicologia da Universidade 

Mackenzie um projeto de ateliê autobiográfico, cuja principal proposta é auxiliar os alunos na escolha 

das áreas de estágio de 9º e 10º semestres, além da elaboração de um projeto profissional. A avaliação 
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dos grupos já concluídos indica que a estratégia possibilita que os alunos fiquem menos ansiosos com 

a escolha, além de possibilitar uma nova organização de suas experiências educacionais, profissionais 

e pessoais. O projeto está em ampliação, no primeiro semestre em que foi proposto 4 alunos se 

inscreveram, no semestre seguinte eram 20 alunos. Essa proposta não é de uso exclusivo de 

psicólogos, sendo que uma das possibilidades é a utilização dessa estratégia em outros cursos da 

Universidade Mackenzie. Esse projeto possibilita que os alunos reflitam sobre a transição universidade-

trabalho, a ascensão a novos papéis ocupacionais. 

 MÉTODOS AUTOBIOGRÁFICOS E PRÁTICAS DE FORMAÇÃO DE ADULTOS: APONTAMENTOS E 

BALANÇO SOBRE EXPERIÊNCIAS REALIZADAS 

MARIA DA CONCEIÇÃO COROPOS UVALDO – UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO  

O desemprego e a crescente necessidade de qualificação têm levado orientadores à procura de novos 

modelos de atuação. Este estudo relata e avalia a experiência dos “ateliês biográficos” desenvolvida 

por Delory-Monberger, em dois grupos de Orientação de Carreira, atendidos no Serviço de Orientação 

Profissional do Instituto de Psicologia da USP. Cada grupo foi composto por 15 pessoas, um grupo com 

idade variando entre 28 e 30 anos e outro entre 40 e 50 anos. O procedimento consistiu de 6 encontros, 

onde os relatos dos participantes foi o objeto de exploração e socialização, passando pela escrita de 

uma autobiografia e pela reescrita por outro participante (heterobiografia), mobilizando relações entre 

passado, presente e futuro, emergindo um projeto profissional. Observou-se que os participantes do 

grupo mais velho desenvolveram projetos profissionais factíveis e com grande senso pessoal. Já o 

grupo mais jovem, angustiado por uma melhor inserção no mercado de trabalho, a escrita constituiu-se 

em uma mera técnica, obrigando a outras intervenções dos coordenadores. Essa experiência mostra a 

necessidade de mais pesquisas, para possibilitar uma melhor avaliação das demandas que podem ser 

atendidas por esse procedimento, mas ressalta-se a importância que a estratégia autobiográfica tem na 

construção das narrativas pessoais. 

 MÉTODOS AUTOBIOGRÁFICOS E PRÁTICAS DE FORMAÇÃO DE ADULTOS: APONTAMENTOS E 

BALANÇO SOBRE EXPERIÊNCIAS REALIZADAS 

   HELENA COHARIK CHAMLIAN – UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

Este texto analisa dois procedimentos biográficos utilizados na formação de docentes para o ensino 

superior. Trabalhamos na formação de professores baseadas na concepção de universidade que 

repousa na relação ensino-pesquisa como seu "ethos" fundamental. Esse foi o principal objetivo do 

primeiro processo de formação-investigação efetivado, ancorado na produção de relatos 

autobiográficos, tendo como eixo a memória de formação. Ocorreu durante um ano e meio e permitiu-

nos efetivar tanto a auto-formação (Pineau), quanto refletir sobre as aprendizagens ocorridas no 

processo e construir princípios de formação do professor universitário. Consideramos, portanto, que 

seria importante promover: 1) a apropriação do patrimônio de vivências de cada sujeito; 2) a 

transformação individual na tríplice dimensão: saber; saber-fazer; saber-ser, sendo necessário, para 

tanto: implicação; participação, interação, cooperação; 3) a autonomização e independência intelectual; 

4) busca/definição de um projeto. Participaram dessa experiência 15 estudantes de pós-graduação 

vinculados ao programa de educação e interessados na formação de adultos. Porém, o contato com 

Christine Delory-Momberger e os ateliês biográficos de projetos, permitiu o avanço dos processos de 

aprendizagem biográfica, bem como explorar a dimensão de projeto. Nesse caso, a narrativa de vida é 
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representada como uma forma de balanço prospectivo, que liga as três dimensões da temporalidade 

(passado, presente e futuro) e funda um futuro do sujeito, emergindo seu projeto pessoal. Ademais, 

uma composição diversificada de sujeitos do ponto de vista de sua formação universitária parecia ser 

fecunda no contexto da sociedade complexa da atualidade. Fizemos uma adaptação da proposta da 

autora para se adequar ao formato de um curso de Pós Graduação e a aplicamos a três grupos 

distintos, perfazendo 45 sujeitos. Promoveremos uma interlocução entre os procedimentos das duas 

modalidades de formação autobiográfica, considerando os objetivos pretendidos em cada caso, e 

analisar os resultados obtidos, a partir da produção dos relatos orais e narrativas autobiográficas. 

 
JUVENTUDE E ENSINO MÉDIO: PARA UMA INSERÇÃO CRÍTICA DA 

PSICOLOGIA NA FORMAÇÃO DOS JOVENS BRASILEIROS 
 Área temática: Educação e Direitos Humanos 

  Coordenação: FÁBIO SOUZA DOS SANTOS 

  Financiador: SINDICATO DOS PSICÓLOGOS NO ESTADO DE SÃO PAULO 

A Psicologia faz parte da história da formação de profissionais, professores e jovens brasileiros. Com a 

Sociologia e Filosofia compõe a ciências humanas na formação dos jovens brasileiros. Contudo, com a 

ausência da Psicologia na LDB de 1996, a Psicologia tornou-se opção dos gestores estaduais da 

Educação. Em São Paulo a partir de 2006 tornou-se opcional até sua retirada do currículo, em 2008. 

Deixando 127 professores adidos, cerca de 700 desempregados e os jovens sem acesso a disciplina. A 

juventude tem sido pauta constante das Políticas Públicas e a Psicologia no Ensino Médio tem papel 

fundamental em sua formação. Esta mesa visa discutir as políticas públicas de juventude, a importância 

da Psicologia na formação dos jovens e as estratégias de organização, discussão no âmbito regional e 

nacional para inclusão da Psicologia como disciplina. Corroborando para pensar sobre que educação 

se quer para os jovens brasileiros? 

 HISTÓRIA DA PSICOLOGIA NO ENSINO MÉDIO E FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 LENY MAGALHÃES MRECH – UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO  

A história da Psicologia no Ensino Médio é marcada pela participação das Ciências Sociais na 

Educação Brasileira. Nesta apresentação trataremos como se dá essa participação, a dimensão política 

junto aos demais saberes na formação de jovens e professores. Da formação técnica aos cursos 

regulares, como também na Licenciatura a Psicologia tem contribuido de forma importante aos 

processos de compreensão da subjetividade e das dimensões sociais no processo de ensino-

aprendizagem e corrobora a compreensão da realidade social e possibilidade de fornecer instrumentos 

teóricos e políticos ao enfrentamento das contradições sociais. há necessidade deste resgate do papel 

da Psicologia na formação dos jovens brasileiros e na formação dos professores visando o trabalho 

interdisciplinar e refletir sobre o papel da Psicologia no Ensino Médio no cenário político nacional e 

estadual atual. 

 POLÍTICAS PÚBLICAS DE JUVENTUDE E PSICOLOGIA NO ENSINO MÉDIO 

FÁBIO SOUZA DOS SANTOS – SINDICATO DOS PSICÓLOGOS NO ESTADO DE SÃO PAULO  

A história da Psicologia tem forte relação com a formação de profissionais, professores e jovens. Seja 

na formação técnica ou regular a Psicologia compôs os currículos dos estudantes brasileiros durante o 

século XX. Suprimida junto com a Sociologia e Filosofia durante o período militar, voltou durante a 
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década de 1980, quando o SinPSi, CRP-SP e APEOESP, junto a CENP, debatia as necessidades de 

formação dos professores e produziu literatura a respeito. Com a ausência da LDB deixou de constar 

nos currículos escolares. A partir de 2004, dos encontros de Filosofia, Sociologia e Psicologia da 

APEOESP, o SinPsi, CRP-SP e ABEP buscam organizar o debate e luta pela reinserção da Psicologia 

no Ensino Médio junto aos debates da Educação e Juventude. Nos últimos anos a Juventude tem sido 

tema constante da mídia, imprensa e ações governamentais. Seja pelas páginas policiais, pelos 

resultados do sistema de ensino e outros temas, o assunto juventude recorrentemente é alvo das 

notícias dos principais meios de comunicação do país. As Políticas Públicas para Juventude estão 

presentes da Assistência Social, Justiça, Saúde, Trabalho, Cultura, Esporte e, principalmente, 

Educação. Hoje para além do Estado de São Paulo, a Psicologia precisa dialogar com as diferentes 

realidades regionais do país, com as necessidades de formação de cada realidade para, em 

consonância com a luta dos demais atores da Educação pensar numa Escola Pública de Qualidade, 

que permita a reflexão e crítica ao cotidiano, às contradições sociais e transformação da realidade 

brasileira. 

 A ORGANIZAÇÃO DOS PROFESSORES E LUTAS POR UMA EDUCAÇÃO PÚBLICA, GRATUITA E 

DE QUALIDADE E A IMPORTÂNCIA DA PSICOLOGIA NO ENSINO MÉDIO 

   CARLOS RAMIRO DE CASTRO – SINDICATO DOS PROFESSORES DO ENSINO OFICIAL DO 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 Os professores lutam historicamente pelo reconhecimento profissional, educação permanente e 

condições de trabalho para que possam exercer com qualidade seu papel na formação de crianças, 

jovens e adultos brasileiros. O papel do sindicato é organizar e articular os professores na luta pelos 

direitos como trabalhadores e na defesa de uma Educação Pública, gratuita e universal. Cotidianamente 

os professores tem sido desrespeitados em seus locais de trabalho por governos que não 

compreendem o professor como ator fundamental ao exercício da Educação como direito. Urge a 

chamada aos professores de Psicologia no Ensino Médio e a participação desses junto aos demais 

professores da rede. A Psicologia no Ensino Médio tem papel importante, junto a Filosofia e Sociologia, 

para promovermos espaços de reflexão e crítica à realidade social. 

 
O SIGNIFICADO DA INFÂNCIA E O FRACASSO ESCOLAR 
 Área temática: Fracasso Escolar/Evasão 

  Coordenação: MARIA LUCIA BOARINI 

A despeito de contarmos, no Brasil, com uma lei federal de proteção a infância reconhecida 

internacionalmente, como é o caso do ECA, cresce a cada dia notícias deveras escabrosas tendo a 

criança como vítima. São notícias que, em geral, escapam a nossa possibilidade de compreensão. São 

fenômenos que se entrelaçam e desnudam a existência de questões que, certamente, ultrapassam a 

esfera legislativa e institucional. Nesta mesa não temos como proposta discutir a legislação 

propriamente dita, mas trazer ao debate o significado da infância e refletir sobre a naturalização desse 

significado. A criança foi reconhecida enquanto tal por conta de necessidades históricas nos “albores da 

modernidade” e no Brasil este reconhecimento vai acontecer entre o final e o início dos séculos XIX e 

XX. Avançando no tempo e focalizando o setor escolar, em nossos dias registramos o grande consumo 

da droga cloridrato metilfenidato, por orientação médica, pela criança em idade escolar e há registro de 
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que uma parcela significativa da demanda encaminhada ao Centro de Atenção Psicossocial, que tem 

por objetivo atender crianças com grave transtorno mental, seja procedente da escola. Temos por 

hipótese de que estes fatos, que a seu modo caracterizam o fracasso escolar, podem ser indicativos de 

que o significado da infância sofreu alteração. É o que discutiremos nesta mesa. 

A FARMACOLOGIZAÇÃO DA INFÂNCIA EM IDADE ESCOLAR 

 MARIA LUCIA BOARINI – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ  

Embora o transtorno de déficit de atenção/TDAH seja um dos transtornos do desenvolvimento infantil 

mais diagnosticado em nossos dias, o assunto já é antigo. Já na década de 70 do século passado, na 

literatura americana, há registro de controvérsias a respeito deste diagnóstico. No Brasil, Sucupira 

(1982) em sugestivo texto intitulado “Hiperatividade: doença ou rótulo?” faz uma significativa 

recuperação histórica indicando as incertezas deste diagnóstico. Mais que isto, a autora aponta o risco 

de efeitos colaterais irreversíveis, por exemplo, retardo no crescimento quando esta criança é tratada 

com terapia medicamentosa. Pois bem, décadas se passaram, e não obstante este alerta, no Brasil o 

consumo isolado de cloridrato de metilfenidato ou combinado com outros remédios controlados cresce 

vertiginosamente. Estimulados por esta preocupação desenvolvemos um estudo tendo como objetivo a 

reconstrução dos caminhos que levam até o diagnóstico do TDAH, adotando como metodologia o 

estudo de caso. Investigamos seis casos de crianças, entre 6 a 12 anos de idade, que fazem uso 

continuado de cloridrato de metilfenidato. Dentre os resultados alcançados destacamos para discussão 

nesta mesa a) o teor das queixas que motivaram o uso da medicação: 94% dos casos estudados se 

limitam a “comportamento agitado” e 6% a dificuldade de aprendizagem; b) o diagnóstico: em um dos 

casos, a criança foi diagnosticada como hiperativa pela psicóloga da creche quando a criança tinha 

sete meses. Foi exigido à mãe que a encaminhasse ao médico que por sua vez prescreveu a 

medicação. Desde então esta criança toma uma combinação de remédios controlados, sem resultado 

de acordo com a mãe. E finalmente pretendemos discutir a dependência da criança em relação à 

medicação quando ela afirma “agora eu respeito mais minha família” ou “outro dia eu não tomei o 

remédio e daí fiz bagunça”. 

 A INFÂNCIA NOS ALBORES DA MODERNIDADE 

 SHEYLA BALBO BELENTANI – FACULDADE DO NOROESTE PARANAENSE  

Este trabalho tem o propósito de sustentar, por meio de outra concepção teórico-metodológica e outras 

fontes, a tese de Philippe Ariès de que o sentimento de infância data dos séculos XVI- XVII. O estudo 

dessa questão é relevante porque parte do pressuposto de que as transformações pelas quais passa a 

infância hoje podem ser desvendadas à luz das transformações da época que deu origem ao 

sentimento de infância. Ou seja, o entendimento de que a burguesia destruiu o modo de vida feudal e 

no seu lugar criou a liberdade individual (o trabalho assalariado, as etapas de desenvolvimento 

individual, a infância) para que cada um produzisse sua existência é a chave para se pensar as 

transformações pelas quais passa a família e a infância hoje quando o trabalho assalariado deixa de ser 

a fonte de riqueza e a liberdade individual perde seu significado histórico frente a uma sociedade de 

trabalhadores sem trabalho. Trata-se de um estudo bibliográfico, sobretudo, com base em obras 

clássicas produzidas no período estudado ou de obras que falem daquele período tendo como 

pressuposto a tese de que os homens transformam o mundo à sua volta ao mesmo tempo em que se 
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transformam. Pretende-se assim, discordar, em parte, das críticas feitas ao trabalho de Áries e, ao 

mesmo tempo, manter essa questão de interesse geral em discussão. 

 INFÂNCIA E VULNERABILIDADE: APONTAMENTOS SOBRE SIGNIFICADO E A NECESSIDADE DE 

PROTEGÊ-LA 

EDNÉIA JOSÉ MARTINS ZANIANI – CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO 

MUNICÍPIO DE MIRASELVA – PR 

A inconteste necessidade da proteção social à infância considerada vulnerável, que hoje norteia grande 

parte das políticas públicas, esteve presente nos discursos de muitos „homens de ciência‟ já no advento 

do século XX. As mudanças sociais, econômicas e políticas ocorridas nesse momento, instituíam um 

terreno fértil para a criação de aparatos que prometiam proteger a infância e fazer do Brasil uma grande 

nação. Nesse contexto, a criança assumia a representação de força potencial de trabalho e, enquanto 

elemento produtivo primordial para o progresso da nação, deveria ser protegida e preparada. 

Recuperando nuanças desse período tomamos como exemplo a atuação do médico higienista Arthur 

Moncorvo Filho (1871-1944) que empenhou sua vida na defesa da proteção à infância considerada 

„material e moralmente abandonada‟. Em 1899 ele fundava o Instituto de Proteção e Assistência à 

Infância – IPAI e com essa instituição aspirava educar higienicamente as famílias pobres, combater a 

mendicância e fomentar a criação de maternidades, creches, jardins de infância. Dedicou-se também a 

implantação da inspeção médico-higiênica nas escolas e nas fábricas objetivando combater as doenças 

e resgatar, com os préstimos da ciência, a infância que vinha sendo tão precocemente perdida. 

Contudo, grande parte dos problemas que Moncorvo Filho tencionava resolver não era inerente à 

infância e não obstante sua atuação tenha se convertido em benefícios individuais para muitas crianças 

e suas famílias, não podia dar cabo das contradições sociais que se acirravam. Asseveramos que a 

compreensão da infância como uma etapa natural do desenvolvimento tem impulsionado 

historicamente práticas educativas que insistem em atendê-la sem olhar para o contexto sócio-histórico 

no qual ela se insere. A despeito da atuação de homens tão compromissados com seu tempo, como é 

o caso de Moncorvo Filho, transcorrido mais de um século, o debate sobre a infância (des)protegida 

continua, ainda que sob novas roupagens, bastante contemporâneo. 

 INFÂNCIA E SAÚDE MENTAL: REFLEXÕES SOBRE A DEMANDA DO CAPSI DE APUCARANA -PR 

   MARINA MARIA BELTRAME – CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE APUCARANA 

Nossa proposta é discutir o cuidado à infância a partir da análise da demanda de um serviço de saúde 

mental específico para crianças e adolescentes – o Centro de Atenção Psicossocial Infanto-

Juvenil/CAPSi de Apucarana-Pr. De acordo com as determinações do Ministério da Saúde o CAPSi é 

um dispositivo destinado ao atendimento de crianças e adolescentes acometidos por transtornos 

mentais severos tais como autismo, psicose e neuroses graves. Embora criado com esta finalidade, os 

dados obtidos a partir de um levantamento da demanda recebida pelo CAPSi deste município entre 

agosto e novembro de 2008 apontam um contingente significativo de crianças encaminhadas ao serviço 

por problemas escolares. O percentual de queixas envolvendo questões escolares atingiu cerca de 

60%. Em contrapartida, as queixas envolvendo tentativas de suicídio e conduta alucinatória, por 

exemplo, somaram 6,5%. Os transtornos mentais na infância e adolescência existem. Dados 

epidemiológicos divulgados pela Organização Mundial de Saúde revelam, em todo o mundo, uma 

prevalência entre 10 e 20%. Assim, se por um lado a existência de transtornos mentais na infância 
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explica a criação de instituições, dentre elas os CAPSi, com a finalidade de prestar assistência a esta 

população, por outro, observamos uma demanda que, em geral, não se caracteriza enquanto tal. Mas 

afinal, o que os CAPSi devem fazer com esta demanda? Se a atendem, ajudam a mascarar problemas 

de outra ordem, como os educacionais, por exemplo. Se a recusam, passam a ter sua existência 

questionada uma vez que não acolhem uma demanda que, aos olhos da sociedade, necessitaria de 

cuidados. Em meio a este impasse, onde se encontra a demanda que realmente deveria ocupar este 

espaço? Por que não chegam até o CAPSi? Acreditamos que ao mostrar o cotidiano do CAPSi 

evidenciando sua função ou (des)função possamos estar estimulando reflexões a respeito, quiçá, 

mudanças. 

 

PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL: NORTE PARA A PRÁTICA 
ESCOLAR REGULAR E COM CRIANÇAS COM CONDIÇÕES 
LIMITES DE DESENVOLVIMENTO – SUPERDOTAÇÃO E 
SURDOCEGUEIRA 

 Área temática: Desenvolvimento Humano 

   Coordenação: MARIA ANGELA BASSAN SIERRA – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ 

O presente artigo tem como objetivo apontar as contribuições da Psicologia Histórico-Cultural no campo 

da Psicologia Escolar, com destaque para a compreensão do fracasso escolar. Partindo do 

Materialismo Histórico-Dialético, o texto discute, em um primeiro momento, a visão de homem e a 

relação ensino-aprendizagem e segue analisando aspectos que caracterizam uma visão crítica, tais 

como: a compreensão sobre o fracasso escolar, modelos de intervenção que superem uma visão 

clínica, formas de avaliação, parceria com a escola no cumprimento de sua função, assim como 

vínculos estabelecidos na comunidade escolar. Na seqüência, o texto enfatiza a atuação do Psicólogo 

Escolar frente ao Fracasso Escolar bem como suas implicações para a orientação das práticas 

pedagógicas. Finalizando, apresentam-se elementos de uma Psicologia marxista que podem auxiliar na 

prática do psicólogo escolar. A importância do trabalho justifica-se pela contribuição e reflexões quanto 

à utilização deste corpo teórico para a compreensão dialética que envolve as relações no contexto 

escolar. Análises pautadas nessa fundamentação teórica podem contribuir para a elucidação da 

realidade escolar vivida e propostas de intervenção que levem em conta a historicidade dos fenômenos 

humanos que estão presentes do processo pedagógico. A reflexão sobre as formas como utilizamos 

nosso saber e compreensão sobre esses processos deve ser constante em nossa prática com vistas a 

contribuir com a escola na socialização dos conhecimentos científicos. 

 O PSICÓLOGO ESCOLAR E SEU TRABALHO FRENTE AO FRACASSO ESCOLAR NUMA 

PERSPECTIVA CRÍTICA 

 PATRÍCIA VAZ DE LESSA – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ 

O presente artigo tem como objetivo apontar as contribuições da Psicologia Histórico-Cultural no campo 

da Psicologia Escolar, com destaque para a compreensão do fracasso escolar. Partindo do 

Materialismo Histórico-Dialético, o texto discute, em um primeiro momento, a visão de homem e a 

relação ensino-aprendizagem e segue analisando aspectos que caracterizam uma visão crítica, tais 

como: a compreensão sobre o fracasso escolar, modelos de intervenção que superem uma visão 

clínica, formas de avaliação, parceria com a escola no cumprimento de sua função, assim como 
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vínculos estabelecidos na comunidade escolar. Na seqüência, o texto enfatiza a atuação do Psicólogo 

Escolar frente ao Fracasso Escolar bem como suas implicações para a orientação das práticas 

pedagógicas. Finalizando, apresentam-se elementos de uma Psicologia marxista que podem auxiliar na 

prática do psicólogo escolar. A importância do trabalho justifica-se pela contribuição e reflexões quanto 

à utilização deste corpo teórico para a compreensão dialética que envolve as relações no contexto 

escolar. Análises pautadas nessa fundamentação teórica podem contribuir para a elucidação da 

realidade escolar vivida e propostas de intervenção que levem em conta a historicidade dos fenômenos 

humanos que estão presentes do processo pedagógico. A reflexão sobre as formas como utilizamos 

nosso saber e compreensão sobre esses processos deve ser constante em nossa prática com vistas a 

contribuir com a escola na socialização dos conhecimentos científicos. 

 SUPERDOTAÇÃO SOB A ÓTICA HISTÓRICO-CULTURAL: GÊNESE, EFETIVAÇÃO [OU NÃO] NO 

CAPITALISMO E PERSPECTIVAS DE SUPERAÇÃO. 

   MEIRE DA FONSECA BIFON – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ 

Este trabalho abarca as sínteses de estudos e pesquisas desenvolvidas na monografia “Superdotação 

numa perspectiva histórico-cultural: em busca de uma proposta humanizadora” (UEM/2007), nos 

projetos de pesquisa “Psicologia histórico-cultural e a defectologia: contribuições para o estudo da 

proposta de educação inclusiva” (UEM, 2003-2008) e “Subjetividade e educação: contribuições da 

psicologia histórico-cultural” (UEM, 2007-2010), e na dissertação de mestrado em Psicologia – em 

andamento -. Objetiva discutir a constituição da superdotação como uma condição especial do 

desenvolvimento humano à luz da perspectiva histórico-cultural e do materialismo histórico-dialético. 

Isso implica considerar que tal condição tem sua gênese na relação dialética que leva o homem a 

superar paulatina e incessantemente sua ineliminável base biológica (corpo biológico, mecanismos 

nervosos, velocidade das sinapses, etc.) pela apropriação da cultura – acumulada pelas gerações 

anteriores, através das mediações dos homens mais avançados em tal apropriação (o recém-nascido, 

por exemplo, pelos pais, depois comunidade próxima, professores, etc.). Assim, a superdotação se 

revela datada historicamente. Ela é determinada pelos homens de cada período histórico, pela 

materialidade que os demandou desta forma e as relações que constituem entre si. Concluímos 

pontuando que, em tempos desumanos como os que vivemos hoje, a potencialidade, a inteligência e a 

superdotação vem sendo desefetivadas. Urge, portanto, o engajamento de todos os profissionais que 

tem no homem seu objeto, numa luta geral, por um modo de produção onde o homem – seja normal ou 

superdotado -, desenvolva o máximo de suas potencialidades, e se efetive como um ser humano 

integral e emancipado. 

 CONTRIBUIÇÕES DE VIGOTSKI PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL NAS ÁREAS DA SURDEZ, 

CEGUEIRA E SURDOCEGUEIRA 

   MARIA ANGELA BASSAN SIERRA – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ 

  Este trabalho refere-se a uma pesquisa de natureza bibliográfica (o autor, seus intérpretes e outros 

autores que abordam a Psicologia Histórico-Cultural) e fílmica (As borboletas de Zagorsk), cuja 

temática é o estudo das contribuições de L. S. Vigotski para a Educação Especial, e mais 

precisamente, para a educação de deficientes físicos sensoriais, com enfoque aos cegos e que resultou 

na monografia intitulada “De Crisálidas às Borboletas de Zagorsk: Vigotski e suas Contribuições para a 

Educação Especial nas Áreas da Surdez, Cegueira e Surdocegueira” (UEM/2007). Também das 
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pesquisas desenvolvidas nos projetos “Psicologia Histórico-Cultural e a defectologia: contribuições para 

o estudo da proposta de educação inclusiva” (UEM, 2003-2008) e Estudo das 

Contribuições/Implicações Teórico-Metodológicas da Psicologia Histórico Cultural e da Defectología 

Soviética para o Ensino da Linguagem Verbal a Alunos com Deficiências Auditiva, Visual e 

Surdocegueira na Escola Atual” (UEM 2009-2011). Os objetivos foram: buscar subsídios teóricos 

acerca do atendimento educacional ao cego; identificar no documentário citado alternativas de 

aplicação dos estudos vigotskianos na prática pedagógica considerando o conteúdo estudado e as 

demandas práticas. Como resultados da pesquisa, destacam-se um maior conhecimento da Teoria 

Histórico-Cultural, bem como das suas contribuições para a Educação Especial na atualidade 

contribuindo para uma prática direcionada para um devir, para o desenvolvimento de vias colaterais 

visando o alcance do homem cultural. Isso ainda é uma possibilidade, e nem sempre chega a ser uma 

realidade objetiva, mesmo após mais de 70 anos dos estudos e escritos vigotskianos terem sido 

efetivados. 

 

A ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO ESCOLAR E EDUCACIONAL PERANTE A 
DEMANDA ESCOLAR EM MINAS GERAIS, PARANÁ E SANTA 
CATARINA 

 Área temática: Pesquisa em Psicologia Escolar/Educacional 

  Coordenação: SILVIA MARIA CINTRA DA SILVA 

  Financiador: FAPEMIG 

Diversos estudos e pesquisas, bem como relatos de trabalhos de intervenção mostram que houve, no 

Brasil, um grande avanço na direção de uma psicologia escolar crítica. Entretanto, este avanço 

restringe-se a práticas e intervenções voltadas principalmente para as análises provenientes da seara 

acadêmica. Questionamentos referentes à apropriação, pelos profissionais da rede pública, de 

conhecimentos produzidos pela academia e à geração de políticas públicas no campo da atuação do 

psicólogo frente às demandas educacionais nos instigaram a propor a pesquisa intitulada "A atuação do 

psicólogo da rede pública frente à queixa escolar: concepções, práticas e inovações". Desse modo, 

propusemo-nos a iniciar um mapeamento desta atuação profissional, escolhendo sete estados 

brasileiros. O objetivo geral é o de identificar e analisar concepções e práticas desenvolvidas pelos 

psicólogos da rede pública frente às queixas escolares, oriundas do sistema educacional, visando 

compreender em que medida apresentam elementos inovadores e pertinentes às discussões recentes 

na área de Psicologia Escolar e Educacional em busca de um ensino de qualidade para todos. Nesta 

mesa apresentaremos os dados de Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina. A primeira fase, de 

mapeamento geral dos serviços, iniciou-se por meio de contatos telefônicos com funcionários das 

secretarias de educação que pudessem informar a respeito da existência de psicólogos ou equipes de 

psicólogos que atendessem a demandas escolares no município ou região. Os profissionais foram 

convidados a responder a um questionário, com informações sobre as modalidades de atendimento à 

queixa escolar pelos psicólogos que se encontram na rede pública de educação. Na segunda fase da 

pesquisa, estão sendo entrevistados os psicólogos cujas respostas indicam elementos teóricos e 

práticos condizentes com uma perspectiva crítica em Psicologia Escolar. Com esta pesquisa, buscamos 
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provocar repercussões nas práticas profissionais, gerando políticas de atendimento à queixa escolar 

que sejam inovadoras e próximas das discussões vigentes na área. 

 ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO ESCOLAR E EDUCACIONAL NO ESTADO DO PARANÁ: INTERVENÇÃO 

E FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 MARILDA GONÇALVES DIAS FACCI – UNIVERSIDADE ESTATUAL DE MARINGÁ  

A atuação do psicólogo escolar e educacional tem sido objeto de estudo de pesquisadores preocupados 

em analisar os rumos que a Psicologia tem trilhado no contexto escolar. Desta forma, o objetivo deste 

trabalho é apresentar dados resultantes de uma pesquisa realizada com psicólogos escolares no 

Estado do Paraná, procurando identificar e analisar concepções e práticas desenvolvidas pelos 

profissionais. Buscou-se compreender em que medida eles apresentam elementos inovadores e 

pertinentes às discussões recentes na área de Psicologia Escolar e Educacional em busca de uma 

intervenção crítica. Os dados foram coletados por meio de questionário. Foram contatados Núcleos 

Regionais de Educação do Estado do Paraná, para obter informações acerca das cidades que tinham 

psicólogos em suas Secretarias de Educação. Entramos em contato com 99 municípios e localizamos 

56 que tinham psicólogos atuando na escola. Enviamos 39 questionários e obtivemos o retorno de 29. 

Os resultados obtidos, a partir da análise dos dados, foram os seguintes: atuação, na sua quase 

totalidade, na educação infantil e ensino fundamental, envolvendo a comunidade escolar; 

predominância de autores críticos sendo consultados para fundamentar a prática; prevalência de 

projetos desenvolvidos com professores, mais especificamente na formação continuada; e, atividades 

voltadas mais para uma intervenção crítica que tradicional. Concluindo, entendemos que só faz sentido 

a intervenção da Psicologia na escola quando esta contribui para que a escola cumpra com sua função 

de ensinar, isto é, humanizar os alunos por meio da apropriação dos conhecimentos científicos. 

 A ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO ESCOLAR E EDUCACIONAL NA REDE PÚBLICA DE ENSINO DE 

MINAS GERAIS 

SILVIA MARIA CINTRA DA SILVA – UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA  

Apresentamos aqui o recorte de uma pesquisa interinstitucional, envolvendo sete estados brasileiros, 

sobre a atuação do psicólogo na rede pública de Educação. Em Minas Gerais, foram enviados 

questionários a 114 cidades, dos quais 30 retornaram. A análise das respostas permitiu classificar as 

práticas realizadas em três grupos: 1) críticas; 2) não-críticas; 3) críticas e não-críticas, assim 

distribuídas: três críticas; 15 não-críticas; 12 críticas e não-críticas. Somando o primeiro e o terceiro 

grupos, encontramos mais da metade das respostas com acenos de criticidade, seja na atuação ou no 

discurso, apesar de a minoria dos participantes ter uma proposta crítica de atuação profissional. 

Entretanto, de modo geral, os psicólogos mostram em suas falas uma visão da Psicologia Escolar ainda 

voltada para a patologização do cotidiano escolar e a culpabilização das crianças e suas famílias, 

postura há muito tempo examinada e superada pelos autores que promoveram um avanço na referida 

área. A focalização dos aspectos emocionais como a causa das dificuldades na escolarização 

igualmente configura uma atuação que também caminha nesta direção. Não negamos a importância 

dos aspectos afetivos nas queixas escolares, mas a dimensão que lhes é conferida leva a uma 

psicologização do universo escolar. Percebemos a premente necessidade de investimentos na 

formação continuada de psicólogos, pois a prática cotidiana precisa andar de mãos dadas com o 

conhecimento produzido nos principais centros de pesquisa. Assim, poderemos tentar diminuir o 
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distanciamento existente entre a excelência de alguns estudos acadêmicos e a fragilidade encontrada 

na atuação de alguns profissionais. 

 CONSIDERAÇÕES SOBRE O ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS ESCOLARES NOS SERVIÇOS 

PSICOLÓGICOS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CATARINENSES 

   CELSO FRANCISCO TONDIN – UNIVERSIDADE COMUNITÁRIA REGIONAL DE CHAPECÓ 

A pesquisa contou com a participação de 32 psicólogos de 27 municípios catarinenses, que 

responderam a um questionário. Os serviços de Psicologia que se inserem nas políticas públicas de 

Educação dos municípios de Santa Catarina são, em geral, compostos por apenas um psicólogo. 

Assim, estes profissionais queixam-se de que seu trabalho é solitário e relatam que os profissionais da 

escola e os pais esperam que o psicólogo escolar atue em um modelo clínico. Nos municípios em que 

não há psicólogo na Educação, as demandas escolares são atendidas pela Assistência Social e Saúde, 

considerando-se que a escola não precisa ser atendida, apenas os alunos e suas famílias. O número 

de psicólogos em relação à demanda é considerado insuficiente. Em relação às concepções que 

embasam a atuação do psicólogo na Educação, constata-se que, mesmo que ainda trabalhem em 

grande medida em perspectivas tradicionais, muitas vezes demandadas pelos contratantes e pelos 

usuários dos seus serviços, os psicólogos também estão pensando sua prática a partir de uma 

perspectiva crítica. Fica evidente o quanto ainda se tem a fazer para que os psicólogos atendam as 

demandas escolares de forma crítica e contextualizada e que também estejam a par das publicações 

científicas da área e demandem às universidades pesquisas sobre a sua realidade de trabalho. Esta 

pesquisa contribui com a discussão sobre a inserção do psicólogo na rede pública de Educação, 

auxiliando para que a ciência e profissão promovam uma educação para todos. 

 

ARTE, EDUCAÇÃO E PSICOLOGIA NO PROCESSO DE HUMANIZAÇÃO 
 Área temática: Formação do Educador 

  Coordenação: ROBSON JESUS RUSCHE 

O objetivo central desta mesa redonda é descrever e analisar propostas teórico-metodológicas 

relacionadas à articulação entre arte e psicologia. Para tanto serão apresentados e discutidos 

fundamentos teóricos de autores da psicologia – Vigotski e Wallon – que se preocuparam em estudar a 

arte como dimensão do desenvolvimento humano. Além disso, será realizado um relato de experiência 

no campo da arte e educação concretizada por uma Secretaria Municipal de Educação do Estado de 

São Paulo. Pretende-se discutir as interfaces entre Arte, Educação e Psicologia, buscando a 

elaboração de procedimentos de ensino-aprendizagem que integrem estas dimensões em um processo 

que articula razão e sensibilidade, pensamento e sentimento, emoção e cognição. 

 EDUCAÇÃO ESTÉTICA: MÚLTIPLAS DIMENSÕES E LINGUAGENS DO DESENVOLVIMENTO 

HUMANO 

 ROBSON JESUS RUSCHE – UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE  

A fim de apresentar um pequeno esboço da história da arte-educação no Brasil nos inspiraremos nos 

estudos que fizemos das idéias de Ana Mae T. B. Barbosa, enfatizando alguns aspectos de cada 

período histórico, principalmente preconceitos em relação à arte e as formas com que esta foi inserida 

nos projetos educacionais. A arte representa uma expressão da emoção, e esta se localiza na base de 

todos os processos artísticos. Dessa forma, as relações entre o corpo, a afetividade e os objetos sociais 
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transformam-se dialeticamente no decorrer do desenvolvimento e da aprendizagem. Frente a essa 

reflexão, que pertence aos estudos do desenvolvimento integral, buscaremos como apoio as pesquisas 

de Henri Wallon. Para este autor a emoção é a função principal na psicogênese da pessoa. Os 

primeiros vínculos com o universo sócio-cultural são dirigidos pela dimensão emocional. Por meio desta 

e do movimento, o corpo transforma sua relação com o mundo, tornado cada vez mais possível a 

expressão de suas necessidades. Esse processo conduzirá, mais tarde, à ruptura entre o significante e 

o significado, ou seja, à formação da representação simbólica, a relação entre um gesto (significante) e 

um objeto, um ato ou uma situação (significado). As vivências pedagógicas em arte e a partir das 

múltiplas linguagens propiciam uma mudança qualitativa na relação entre desenvolvimento e 

aprendizagem o que aponta para a construção de uma proposta de educação integral. 

 ARTE E PSICOLOGIA: UMA RELAÇÃO DELICADA 

ALEX MOREIRA CARVALHO – UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE  

Vigotski foi um psicólogo atento à questão do reducionismo psicológico. Com efeito, em Psicologia da 

arte (2001), assim como já o havia feito, de um modo menos explícito, em A tragédia de Hamlet, o 

príncipe da Dinamarca (1999), reconhece a insuficiência das explicações psicológicas da arte 

formuladas no fim do século XIX e início do século XX e, ao mesmo tempo, a necessidade, considerada 

a questão do sujeito, de uma elaboração de uma psicologia da arte que abarque a especificidade do 

fenômeno estético. Analisaremos nesse ensaio suas contribuições teórico-metodológicas tais como 

aparecem no capítulo 8 do primeiro trabalho citado. Na verdade, o autor russo propõe, nesse trabalho, 

um programa, que deveria ser devidamente testado, para a investigação do que chamou de reação 

estética. Aliás, o capítulo faz parte de uma seção na qual são analisados um conto e fábulas. O 

importante é que Vigotski se propõe a fazer um exercício pelo qual sua concepção da arte como técnica 

social dos sentimentos, da reação estética como catarse e do método apresentado em função desses 

pressupostos – o método analítico-objetivo – possam ser avaliados. Assim, o objetivo que aqui se 

pretende atingir está relacionado às questões teóricas que, como sabemos, sempre embasam as 

elaborações de métodos de investigação. Em outras palavras, Vigotski assume e responde duas 

questões inevitáveis tanto quando se fala de arte como de psicologia: o que se entende por sujeito e 

por arte e quais as possíveis relações entre os dois? 

 PROJETO HEMISFÉRIO DA OEA – A EXPERIÊNCIA DA ARTE-EDUCAÇÃO EM GUALRULHOS 2001-

2008 

   MITSUKO APARECIDA MAKINO ANTUNES – PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO 

PAULO 

No Projeto Político Pedagógico da Rede Municipal de Educação de Guarulhos, cada vez mais 

trabalhou-se para aprofundar a relação entre Arte e Educação. Desde a formação dos educadores, até 

a reorganização dos tempos e espaços escolares, priorizando a interação das diferentes idades nos 

diversos tempos da vida e das multiplicidades de linguagens artísticas, científicas e, portanto, culturais 

da humanidade. O Prêmio concedido à Secretaria Municipal de Guarulhos, gestão 2001-2008 pela 

Organização dos Estados Americanos – OEA representa a valorização de todo o trabalho de artistas, 

educadores e técnicos (pedagogos e psicólogos) neste período e, portanto, um momento privilegiado 

para dialogarmos a respeito da interação entre essas dimensões do desenvolvimento e das 

aprendizagens humanas na educação pública, entendendo a arte como dimensão humana do 



 
ISSN-1981-2566 

                                                                                                                                                                     

141 
 

desenvolvimento e da aprendizagem e direito de todos. O investimento da Secretaria Municipal de 

Educação durante esse período foi amplo nessa formação, trabalhando para integrar a arte na proposta 

curricular de Guarulhos, contribuindo assim para a construção dos saberes e o processo de 

humanização na educação. 

 

A PSICOLOGIA ESCOLAR NA FORMAÇÃO DO PSICÓLOGO 
 Área temática: Formação do Psicólogo Escolar/Educacional 

  Coordenação: SOLANGE APARECIDA EMÍLIO 

A mesa apresenta a importância dos estudos, pesquisas e intervenções em Psicologia Escolar e 

Educacional para a formação do psicólogo, contribuindo em competências e habilidades teórico-

técnicas e no conhecimento de estratégias de investigação, avaliação e intervenção nos diversos 

domínios da atuação profissional. As apresentações abordarão três vertentes. A primeira, apontará 

como as disciplinas e estágios relacionados à psicologia escolar se integram e dialogam entre si e com 

as demais disciplinas do curso de psicologia de que forma a psicologia escolar pode contribuir para a 

formação geral do aluno de Psicologia. A segunda, explora as duas grandes vertentes na prática em 

psicologia escolar: o modelo tradicional na prática psicológica caracterizado pelo acompanhamento 

individualizado e a abordagem baseada na reflexão crítica que busca compreender os vários aspectos 

envolvidos no processo de aprendizagem, evitando os processos de segregação e estigmatização do 

aluno e aponta os possíveis níveis de intervenções, a partir do diagnóstico das relações grupais e do 

contexto vivenciado pelos próprios participantes da instituição. A terceira, por sua vez, trará a 

importância da experiência dos estágios supervisionados, discutindo suas reverberações na formação 

do aluno de Psicologia e também no campo escolar e educacional. 

 A PSICOLOGIA ESCOLAR E SUAS CONTRIBUIÇÕES À FORMAÇÃO DO PSICÓLOGO 

 SOLANGE APARECIDA EMÍLIO – UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE  

O trabalho discute a importância dos estudos, pesquisas e intervenções em Psicologia Escolar e 

Educacional e suas contribuições em competências e habilidades teórico-técnicas e no conhecimento 

de estratégias de investigação, avaliação e intervenção nos diversos domínios da atuação do 

profissional de psicologia. Apresenta algumas possibilidades de inserção do tema ao longo do curso, 

apontando as maneiras como as diversas disciplinas e estágios e pesquisas relacionados à psicologia 

escolar se integram e dialogam entre si e com as demais disciplinas do curso de psicologia. Acrescenta 

a relevância da aplicação do que é discutido em psicologia escolar e educacional para a revisão e 

reformulação do processo de formação do psicólogo. 

 O ALUNO DE PSICOLOGIA E SUA COMPREENSÃO SOBRE A LEITURA DO CONTEXTO ESCOLAR 

MARCOS VINÍCIUS DE ARAÚJO – UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE  

Explora as duas grandes vertentes na prática em psicologia escolar: o modelo tradicional na prática 

psicológica caracterizado pelo acompanhamento individualizado e a abordagem baseada na reflexão 

crítica que busca compreender os vários aspectos envolvidos no processo de aprendizagem, evitando 

os processos de segregação e estigmatização do aluno. Discute a importância do contato do aluno com 

o cotidiano escolar, a partir de visitas iniciais, para refletir sobre como são trabalhadas as questões e os 

desafios relacionados aos processos de ensino e aprendizagem. O objetivo é buscar fazer com que o 
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aluno consiga criticamente discutir as políticas e práticas escolares, vislumbrando possibilidades de 

atuação do psicólogo escolar a partir de uma leitura crítica dos fenômenos. 

 O ALUNO DE PSICOLOGIA E SUA COMPREENSÃO SOBRE OS PROCESSOS TEÓRICOS E 

PRÁTICOS DO CONTEXTO ESCOLAR 

   SUSETE FIGUEIREDO BACCHERETI – UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

A discussão das práticas de estágio supervisionado no atendimento institucional em psicologia escolar 

é fundamental para o fortalecimento e avanço da área. Este trabalho apresenta questões relativas às 

implicações e instrumentais utilizados nas intervenções grupais e institucionais. Identifica a atuação do 

psicólogo escolar e possíveis níveis de intervenções através do diagnóstico das relações grupais e do 

contexto vivenciado pelos próprios participantes da instituição. Considera as demandas do campo 

educacional, relacionando-as ao contexto social, econômico, político e educacional redundando na 

elaboração de programas preventivos e interventivos nas escolas da rede pública. Considera-se 

fundamental que a Universidade estabeleça parcerias e acordos que garantam a possibilidade de 

atuação dos alunos estagiários. 

 
TEORIA DA MENTE E EDUCAÇÃO INFANTIL 
 Área temática: Desenvolvimento Humano 

  Coordenação: MARISA COSENZA RODRIGUES 

  Financiador: CAPES – CNPQ – PROPESQ 

Um aspecto importante no desenvolvimento sociocognitivo da criança é a aquisição da teoria da mente, 

ou seja, a capacidade de predizer e explicar ações humanas atribuindo estados mentais a si mesmo e 

aos outros. É crescente o interesse dos pesquisadores por esta área de investigação contemplando, na 

atualidade, uma variedade de estudos na psicologia contemporânea. Uma das linhas mais produtivas 

envolve estudos recentes que buscam compreender as relações entre a teoria da mente, como 

importante ferramenta social, e aspectos relevantes para o desenvolvimento infantil, como a linguagem 

e a interação social (família e escola). Embora haja um consenso a partir destes e outros estudos de 

que a área da teoria da mente constitua um campo fértil e promissor de aplicação para a intervenção 

proativa no contexto educativo, os estudos nesta direção ainda são bastante escassos. Assim, a 

proposta deste simpósio é apresentar e discutir estudos realizados nesta interface teórico-prática 

implementados no âmbito da educação infantil. O ponto de partida será uma discussão envolvendo 

uma intervenção no aspecto pragmático da linguagem e seu impacto na habilidade de compreensão de 

estados mentais e atribuir falsa crença ao outro – Teoria da mente e linguagem: efeitos de uma 

intervenção em pragmática da linguagem (ProfªDrª Sara Del Prete Panciera e ProfªDrª Maria Regina 

Maluf). Em seguida, abordar-se-ão os temas: Mudanças qualitativas nas manifestações de atribuição 

de crença ao outro (Profª Drª Anegreice Valério e ProfªDrª Maria Regina Maluf) e Desenvolvimento 

sociocognitivo e educação infantil:avaliação de um programa de capacitação docente (ProfªDrª Marisa 

Cosenza Rodrigues) 

 DESENVOLVIMENTO SOCIOCOGNTIVO E EDUCAÇÃO INFANTIL: AVALIAÇÃO DE UM PROGRAMA 

DE CAPACITAÇÃO DOCENTE 

 MARISA COSENZA RODRIGUES – UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA  
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Uma habilidade sociocognitiva importante do ponto de vista da adaptação ao mundo social é a 

capacidade de saber inferir o que outras pessoas estão pensando, sentindo e compreender a 

intencionalidade das suas ações. Como esta habilidade sociocognitiva está estreitamente relacionada 

ao desenvolvimento da linguagem, a escola (via mediação docente) passa a constituir um contexto 

potencialmente fértil para a sua promoção. Com o objetivo de redimensionar as crenças e ampliar o 

conhecimento docente acerca das características sociocognitivas dos pré-escolares bem como 

viabilizar sua promoção por meio da literatura infantil, implementou-se um programa de capacitação em 

uma escola pública de educação infantil. Sujeitos: participaram cinco professoras (média 42 anos de 

idade), todas com curso superior que foram submetidas a pré e pós- avaliação do programa. 

Procedimento: na pré-avaliação utilizou-se o questionário Caracterização sociocognitiva dos pré-

escolares. Seguiu-se o desenvolvimento da capacitação (trinta horas) envolvendo aspectos 

relacionados à teoria da mente, do processamento de informação social e da utilização prática da 

literatura infantil nesta ótica sociocognitiva. Na pós-avaliação foi aplicado um questionário com sete 

perguntas semi-abertas visando avaliar o programa de capacitação. Resultados: os resultados da pré-

avaliação (médias ponderadas) evidenciaram que 80% das docentes subestimam características 

sociocognitivas relevantes dos pré-escolares tais como: distinção aparência-realidade, crença-falsa e 

percepção quanto à existência da mente (algo não observável). Os resultados da pós-avaliação 

indicaram que para todas as docentes, a capacitação teórico-prática atingiu o objetivo proposto 

contribuindo para ampliar o conhecimento sobre as características sociocognitivas dos pré-escolares 

bem como redimensionar a prática com a literatura infantil. 

 TEORIA DA MENTE E LINGUAGEM: EFEITOS DE UMA INTERVENÇÃO EM PRAGMÁTICA DA 

LINGUAGEM 

SARA DEL PRETE PANCIERA – UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL  

Muitas pesquisas vêm sendo realizadas com o objetivo de esclarecer o papel de diferentes aspectos da 

linguagem (sintaxe, semântica e pragmática) na aquisição das habilidades relativas à teoria da mente, 

e, mais especificamente, da habilidade de atribuição de crença falsa. O objetivo do presente estudo é o 

de verificar em que medida uma intervenção no aspecto pragmático da linguagem mostra-se preditiva 

da habilidade de compreender estados mentais e atribuir falsa crença ao outro. Participaram do estudo 

42 crianças entre 3;10 e 5;3 anos de idade, provenientes de famílias de nível socioeconômico (NSE) 

baixo e contexto sociocultural desprivilegiado. A pesquisa foi de tipo experimental, com procedimento 

experimental em três fases: pré-teste, intervenção e pós-teste. As crianças foram divididas em grupos 

experimental e controle. A avaliação da teoria da mente, no pré-teste e no pós-teste, foi realizada 

através da escala de tarefas em teoria da mente. A análise dos dados foi feita através de duas vias: o 

número de acertos das crianças nas cinco primeiras tarefas da escala, e o número de acertos 

especificamente na Tarefa 5, que corresponde à clássica tarefa de falsa crença. Os resultados 

indicaram que a intervenção em pragmática, tal como realizada, favoreceu o desenvolvimento de 

habilidades ligadas à teoria da mente (medidas pelas duas vias). Esses dados dão suporte a achados 

anteriores que argumentam em favor de uma participação fundamental da linguagem na aquisição de 

uma teoria da mente, e também da importância ecológica da pragmática da linguagem nesse processo. 

 MUDANÇAS QUALITATIVAS NAS MANIFESTAÇÕES DE CRENÇA AO OUTRO 

   ANEGREICE VALÉRIO – UNILUS  -SP 
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Compreender estados mentais de crença, para prever e justificar as ações do outro em função dessa 

compreensão, é uma importante habilidade implicada nas relações cotidianas. Observar as primeiras 

manifestações dessa compreensão na fala das crianças oferece elementos aos estudos sobre a 

aquisição e o desenvolvimento dessa habilidade, estudados sob o nome de Teoria da Mente. A 

pesquisa realizada foi um estudo longitudinal com o objetivo de observar mudanças qualitativas nas 

atribuições de crença ao outro, manifestadas por meio do uso de termos cognitivos na fala das crianças. 

Participaram do estudo 58 crianças, 29 meninos e 29 meninas, entre 1;11 e 3;7, de uma escola de 

educação infantil que atende crianças de NSE médio e alto. Os participantes foram vistos em quatro 

coletas, com intervalos de 6 meses, perfazendo um total de 18 meses de acompanhamento. Foram 

vídeo-gravados brincando em grupos de quatro, encenando histórias conhecidas de seu repertório com 

apoio de bonecos que representavam os personagens. As verbalizações foram transcritas e submetidas 

ao software SPAD-T para tratamento. Os resultados mostraram que: a) a partir dos 3;5, as 

manifestações verbais se tornaram mais elaboradas, com a apresentação das causas da crença 

atribuída e das justificativas das ações do outro em função da crença atribuída; b) a maior frequência 

das manifestações referiu crenças falsas, porém crenças verdadeiras foram atribuídas mais 

precocemente. Espera-se que este estudo possa contribuir na elaboração de subsídios para a 

promoção de atividades escolares favorecedoras do desenvolvimento de uma teoria da mente em 

crianças pequenas. 

 

CONTRIBUIÇÕES DA ESCOLA NA FORMAÇÃO DA IDENTIDADE DA 
PESSOA SURDA 

 Área temática: Necessidades Educacionais Especiais/Inclusão 

  Coordenação: RENATO DENTE LUZ 

Apesar de a educação formal no Brasil de pessoas com surdez precoce ter oficialmente iniciado no 

início do século XIX, as discussões sobre as práticas e olhares necessários para a efetiva 

escolarização de alunos com este tipo de deficiência orgânica ainda permanece longe de uma proposta 

consistente e do oferecimento de uma política pública efetiva. Compreende-se que a constituição do 

humano se realiza a partir das condições concretas. Neste sentido, o aluno surdo, além de imerso nas 

dificuldades peculiares dos processos escolares brasileiros, vive ainda uma situação específica que 

exige dos profissionais da educação uma séria reflexão tangente às relações entre constituição 

psíquica, educação, aquisição da língua materna e cidadania. A presente mesa tem com objetivo, a 

partir de um referencial essencialmente materialista-histórico articulado com algumas contribuições 

oriundas da psicanálise winnicottiana, destacar o papel da escola na formação de alunos surdos 

considerando, além do aspecto do sujeito social, a peculiar manifestação de sua situação de sujeito 

linguístico. 

 A ESCOLA E AS PESSOAS SURDAS 

 RENATO DENTE LUZ- UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO / INSTITUTO SANTA TERESINHA  

O Brasil nos últimos anos teve um significativo aumento no número de reflexões sobre a necessidade 

de uma real democratização do espaço escolar e da inserção dos alunos com algum tipo de deficiência 

nas discussões em torno das políticas públicas. Neste processo, muitas questões antes ignoradas ou 

deliberadamente excluídas ganharam visibilidade, dentre elas a existência de alunos com um grau 



 
ISSN-1981-2566 

                                                                                                                                                                     

145 
 

significativo de perda auditiva adquirido em momento anterior à consolidação de uma língua materna 

oral e que têm na referência visual o seu principal canal de constituição lingüística. Mesmo sendo as 

discussões sobre as especificidades tangentes à comunicação por parte dessa população bastante 

antigas e extensas, foi só na década de 1990 que o Brasil reconheceu a legitimidade da Língua 

Brasileira de Sinais – LIBRAS. A partir da marca da diferença lingüística, é preciso compreender os 

processos peculiares de constituição de uma identidade individual e grupal de pessoas surdas, 

necessariamente referidos às condições concretas, isto é, historicamente forjadas, de produção e 

sustentação da existência humana. É neste contexto que a escola, um dos principais espaços 

contemporâneos de que dispomos no esforço de constituição de singularidades, precisa se pensar para 

poder oferecer uma educação efetiva aos alunos surdos. 

 O SUJEITO SURDO COMO FORASTEIRO NA PRÓPRIA COMUNIDADE HUMANA 

CARLA BIANCHA ANGELUCCI – UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE/ UNIVERSIDADE 

DE SÃO PAULO  

Quando não há possibilidade de reconhecermo-nos no campo social, em meio a outros homens, 

perdemos nosso vínculo com o passado, o presente e o futuro; nosso fazer torna-se algo em si, com a 

única função de garantir, por mais alguns momentos, a continuidade da reprodução da vida abstrata. 

Em uma perspectiva winnicottiana, o encontro entre os homens é aquilo que constitui a humanidade 

mesma. Esta psicanálise, portanto, trata dos processos de reconhecimento e não-reconhecimento da 

humanidade em nós, por meio da experiência com o outro, que nos permite criar o que já está ali. Para 

isso, é necessário que nos identifiquemos, que possamos sonhar que o outro diante de nós é um igual, 

é gente como a gente. Pode parecer estranho o termo “forasteiro” para referirmo-nos às pessoas 

surdas. Se não estão fora da humanidade ou dos processos sociais em que se configura e se reproduz 

nossa vida, estão fora de quê? Do reconhecimento da legitimidade de sua forma de existência, do 

campo dos direitos, especialmente, aquele concernente à dignidade humana. A pessoa com diferenças 

significativas é comumente vista como aquela que não deveria ser, que não guarda as características 

necessárias para que se reconheça a legitimidade e a dignidade de sua existência. Esta comunicação, 

portanto, propõe-se a discutir o sentido político-psicológico presente no fenômeno social relacionado ao 

reconhecimento das pessoas surdas como estranhas à comunidade humana. 

 O PAPEL DA LIBRAS NA FORMAÇÃO DA IDENTIDADE DE ALUNOS SURDOS 

   SYLVIA LIA GRESPAN NEVES – UNIVERSIDADE METODISTA DE PIRACICABA / FACULDADE DE 

MEDICINA DA SANTA CASA DE SÃO PAULO / FACULDADE SENAI 

A língua de sinais é uma língua natural de caráter viso-espacial e adequada para tornar acessível todo 

tipo de informação para a pessoa surda. É através da língua de sinais que as pessoas surdas podem 

se desenvolverem como sujeitos plenos em suas capacidades. A maioria das pessoas surdas nasce 

em lares de ouvintes que desconhecem a língua de sinais, tornando o contato verbal e a interação 

entre pais e filho muitíssimos limitados. Em geral, as crianças surdas chegam à escola sem nenhum 

idioma efetivamente estabelecido e vivem uma situação de exclusão que se inicia pela língua, mas que 

se manifesta em toda a sua experiência social no âmbito educacional. É através da educação bilíngüe 

para surdos, em que esteja garantida como primeiro idioma a língua de sinais que se pode começar a 

falar de uma efetiva educação de alunos surdos. Para além do ensino da primeira língua, trata-se de 

garantir o uso desta língua no cotidiano escolar, a reflexão metalingüística na forma de uma disciplina 
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específica – Libras, como no caso da disciplina Língua Portuguesa para ouvintes – e preconizar a 

presença do professor surdo, em especial, no ensino da Libras. A presença do profissional surdo 

ultrapassa as fronteiras do conteúdo programático da disciplina e proporciona aos alunos exemplos aos 

quais nem sempre tiveram acesso: os exemplos de identidade e cultura surda e os exemplos íntegros 

da língua de sinais. 

 
A LEITURA COM COMPREENSÃO: DIALOGANDO SOBRE AS 

APLICAÇÕES DA TÉCNICA DE CLOZE 
 Área temática: Leitura/Escrita 

  Coordenação: KATYA LUCIANE DE OLIVEIRA 

A psicologia cognitiva do processamento da informação tem discutido as várias facetas que permeiam 

as dificuldades de compreensão em leitura dos alunos. Constata-se que a leitura é um processo 

dinâmico que envolve compreensão lingüística, domínio dos elementos contextuais e conhecimento 

prévio. Nessa direção, não se estranha o fato de que muitos alunos conseguem pronunciar palavras 

fluentemente, mas não são capazes de entender o que é lido, pois bons decodificadores podem ser 

leitores pobres em compreensão. Com a preocupação de se ampliar as considerações acerca da leitura 

com compreensão nos diferentes níveis da educação formal, esta mesa tem por objetivo fomentar as 

discussões sobre a leitura e a sua compreensão, discorrendo sobre uma técnica diagnóstica bastante 

utilizada para mensurá-la, a técnica de Cloze. Tal técnica criada na década de 1950 faz uso de um 

texto de 250 vocábulos, no qual se omite todos os 5º vocábulos, no local da palavra omitida coloca-se 

um traço de tamanho proporcional. A tarefa consiste no aluno completar a lacuna com a palavra que ele 

entende ser adequada para o contexto. Desse modo, serão apresentados estudos científicos que 

fizeram uso da técnica de Cloze, bem como será abordada algumas considerações práticas que 

permeiam o seu uso. 

 PESQUISAS COM O TESTE DE CLOZE NO BRASIL 

 NEIDE DE BRITO CUNHA – UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO  

O teste de Cloze é um instrumento amplamente utilizado no Brasil. Como procedimento de ensino, o 

Cloze desdobra-se numa versatilidade de formatos e conteúdos. Em qualquer formato, ele permite ao 

leitor tomar consciência do interjogo entre seu eu e o texto e de sua participação ativa na reconstrução 

do significado pretendido pelo autor. Assim, tem se mostrado um instrumento útil para detectar em que 

nível estão os leitores, trazendo elementos para práticas pedagógicas dos docentes que desejem 

auxiliar o desenvolvimento da competência lingüística em seus alunos e para programas de 

intervenção. Foram reunidas neste trabalho pesquisas realizadas com essa técnica, no contexto 

educacional, por meio de consulta às bases de dados da Internet e a alguns livros. O intuito desta 

compilação é conhecer quais modalidades da técnica vêm sendo utilizadas, para que nível de aluno 

vem sendo aplicada, com quais outros testes tem sido relacionada, os principais resultados obtidos com 

sua utilização, assim como trazer algumas considerações dos autores. Este estudo trouxe informações 

positivas, como o aumento considerável de pesquisas com essa técnica, a partir do ano 2000, o que é 

muito conveniente no contexto educacional atual, no qual os resultados dos exames de proficiência em 

leitura e escrita, em todos os níveis não são animadores. Porém, notou-se um desequilíbrio quanto às 
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porcentagens do emprego do teste nos diferentes níveis de escolarização, com uma concentração de 

pesquisas com universitários e nos primeiros anos do ensino fundamental. 

 A TÉCNICA DE CLOZE APLICADA NO ENSINO MÉDIO: ANÁLISE DE ACERTOS POR ITEM 

FERNANDA ANDRADE DE FREITAS – UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO  

Explorar os acertos e os erros relativos aos itens de um texto preparado de acordo com a técnica de 

Cloze e levantar a compreensão em leitura de alunos do ensino médio foram objetivos deste estudo. 

Participaram desse estudo 83 alunos de um curso pré-vestibular, sendo que a maioria estava cursando 

o último ano do ensino médio, proveniente de instituições públicas, e eram do sexo feminino. A média 

aproximada de idade foi de 27 anos, sendo a idade mínima de 17 anos e a máxima 55. O instrumento 

utilizado foi um texto adaptado de Luís Fernando Veríssimo (1995), intitulado 'Desentendimento'. A 

técnica de Cloze continha 46 omissões e 250 vocábulos. Adotou-se o critério de correção literal. 

Pontuou-se 1 cada acerto e 0 cada erro e, assim, a pontuação no Cloze poderia variar de 0 a 46. Os 

procedimentos éticos foram adotados, e a aplicação foi coletiva em única sessão. Os alunos foram 

orientados a lerem completamente o texto, apesar das lacunas presentes e, em seguida, voltar ao início 

do texto para iniciar o preenchimento. A média de pontos no Cloze foi de 16,7, sendo a pontuação 

mínima de 1 ponto e a máxima de 25. A análise exploratória da dificuldade dos itens se deu em função 

das categorias sintáticas e o número possível de opções de respostas em cada item. De acordo com o 

teste Qui-quadrado os dados mostraram distribuições não-eqüitativas para os acertos obtidos nas 

categorias. Os estudantes acertaram mais preposições, seguidas por substantivos e artigos. O item 

mais difícil foi a locução adjetiva. Sugerem-se que novos estudos sejam realizados a fim de detalhar as 

análises dos itens e a investigar a compreensão em leitura de alunos do ensino médio provenientes de 

instituições particulares. 

 ESTILOS COGNITIVOS NO PROCESSO METACOGNITIVO DA COMPREENSÃO EM LEITURA 

   LUCICLEIDE MARIA DE CANTALICE – UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO 

O processo de ensino e aprendizagem requer do indivíduo competência em uma série de habilidades, 

das quais a compreensão em leitura se destaca. É por meio da decodificação e significado atribuído à 

informação, que o leitor possibilita o intercâmbio entre a mensagem do autor e a sua cognição, 

comunicando-se com o mundo e construindo o seu conhecimento. A construção do conhecimento por 

parte do leitor implica numa prática educativa que lhe possibilite a diversidade de meios, recursos e 

estratégias de ensino, que favoreçam as diferenças individuais no contexto educacional. Assim, a 

preocupação com a interação entre o material a ser lido e os processos psicológicos necessários para 

ler tem feito com que estudos na área de compreensão e estilos cognitivos ganhassem espaço nas 

pesquisas recentes. O objetivo deste estudo foi explorar a compreensão textual em estudantes 

universitários e o uso das estratégias metacognitivas de leitura, considerando a faixa etária dos 

mesmos. Participaram 110 universitários do curso de psicologia de uma universidade privada paulista. 

Foram utilizados uma escala de estratégias metacognitivas de leitura e um texto de 250 vocábulos, 

preparado segundo a técnica de Cloze, em sua versão tradicional, na qual se omite todos os quintos 

vocábulos do texto. A aplicação foi coletiva, nos estudantes que consentiram na participação. Os dados 

foram submetidos à estatística inferencial e evidenciaram relação estatisticamente significativa entre a 

pontuação na escala de estratégias metacognitivas de leitura e os escores do Cloze. Também foi 

possível evidenciar diferenças na pontuação na compreensão em leitura dos estudantes, considerando 
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a faixa etária dos mesmos. Os dados evidenciaram a necessidade de novas pesquisas sobre o 

assunto. 

 
A ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FRENTE 

À DEMANDA ESCOLAR: CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E 
INOVAÇÕES 

 Área temática: Formação do Psicólogo Escolar/Educacional 

  Coordenação: MARILENE PROENÇA REBELLO DE SOUZA 

  Financiador: FAPESP / CNPQ 

A Psicologia Escolar e Educacional vem desenvolvendo, nos últimos vinte anos, importante discussão 

em relação à formação/atuação do psicólogo no campo educacional. Os novos rumos da psicologia 

escolar buscam formas de aproximação com a escola, coerentes com concepções de homem e de 

mundo que considerem a escolarização como um bem universal, um direito de todos e que precisa ser 

efetivado com qualidade. Mas o que fazem os psicólogos que atuam na área da educação, que 

concepções apresentam em relação à queixa escolar? Para responder a essas perguntas, realizamos 

esta pesquisa para conhecer o trabalho de psicólogos que atuam em sete estados brasileiros: São 

Paulo, Paraná, Minas Gerais, Bahia, Santa Catarina, Rondônia e Acre. Neste simpósio, centraremos 

nos dados de pesquisa realizada em São Paulo, Rondônia e Bahia. O objetivo geral é identificar e 

analisar concepções e práticas desenvolvidas pelos psicólogos da rede pública frente às queixas 

escolares. 

 A ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO NA REDE PÚBLICA BAIANA DE EDUCAÇÃO FRENTE A DEMANDA 

ESCOLAR: CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E INOVAÇÕES 

 LYGIA DE SOUSA VIEGAS – FACULDADE SOCIAL DA BAHIA  

O presente trabalho apresenta aspectos da pesquisa “A atuação do psicólogo da rede pública de 

Ensino frente à demanda escolar: concepções, práticas e inovações”, em que participam sete estados 

brasileiros, identificando e analisando concepções e práticas desenvolvidas pelos psicólogos da rede 

pública frente às queixas escolares, centrando-nos dos dados do estado da Bahia. Neste Estado, a 

pesquisa desvelou que, dos 417 municípios baianos, há psicólogos atuando em 40 municípios, 

totalizando 50 psicólogos. A maioria desses municípios tem apenas um psicólogo vinculado à 

Secretaria de Educação, havendo, ainda, municípios com dois profissionais. Questionários aplicados 

em 50 psicólogos, em fase de análise, apontam que a maior parte desses profissionais atua sem 

considerar os avanços teóricos e práticos na área de psicologia escolar, que vem sendo desenvolvida 

no Brasil a partir da década de 1980. Tal situação leva a pensar criticamente a formação em psicologia 

escolar e educacional oferecida na Bahia, que guarda marcas de um olhar psicologizante e 

patologizante da educação. 

 PSICÓLOGO ESCOLAR EM RONDÔNIA: REALIDADE E PRÁTICAS 

IRACEMA NENO CECILIO TADA – UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA  

O psicólogo escolar tem muito a contribuir para a promoção de uma escola de qualidade. Para isso 

necessita abandonar a prática clínica e buscar ações que considerem a complexidade do cotidiano 

escolar para que possa ter uma melhor compreensão do funcionamento escolar. Buscando conhecer 

como este profissional vem atuando, desenvolvemos a pesquisa “Atuação do psicólogo na rede pública 
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de educação frente à demanda escolar: concepções, práticas e inovações”. Apresentaremos os dados 

do estado de Rondônia que possui atualmente 27 psicólogos na Secretaria do Estado da Educação. Na 

Secretaria Municipal de Educação de Porto Velho/RO, há seis psicólogos. Participaram da pesquisa 38 

psicólogos escolares, sendo 33 funcionários estaduais (cinco do interior) e cinco municipais. Os dados 

mostram que: 79% dos participantes atuam clinicamente na escola fazendo uso de testes psicológicos; 

16% apresentam atuação categorizada como crítica e não crítica e 5% buscam práticas inovadoras. A 

maioria (68%) é formada pela nossa universidade que ainda possui grade curricular com viés clínico. 

Apenas 18% cursam especialização latu sensu em Psicologia Escolar. O quadro aqui relatado é 

preocupante considerando a não permanência deste profissional na Educação, a sua atuação clínica e 

a ausência de ações políticas que possibilitem melhor inserção do psicólogo nas escolas e nas 

Secretarias de Educação. 

 A ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO NA REDE PÚBLICA PAULISTA DE EDUCAÇÃO FRENTE A DEMANDA 

ESCOLAR: CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E INOVAÇÕES 

   MARILENE PROENÇA REBELLO DE SOUZA – UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

O estado de São Paulo é um dos sete estados que compõe a pesquisa A atuação do psicólogo na rede 

pública de educação frente à demanda escolar: concepções, práticas e inovações, apoiada pelo CNPQ. 

Foram contatados 127 municípios, constatando-se que 61 contam com psicólogos no quadro de 

funcionários de suas Secretarias Municipais de Educação (48%). Estes municípios possuem 220 

psicólogos e 108 responderam o questionário, o que corresponde a uma adesão de 49,1%. Os 

psicólogos participantes da pesquisa, pertencentes ao estado de São Paulo são majoritariamente 

mulheres (94,5%), com idades entre 24 e 58 anos, com tempo médio de trabalho na secretaria de 

educação de 8,7 anos e tempo médio de formação de 15,7 anos; a grande maioria se atualiza, 

realizando cursos de pós-graduação, dando assim continuidade à formação; a maior parte deles atua 

no Ensino Fundamental e na Educação Infantil. Analisando o perfil desses profissionais podemos dizer 

que há um hibridismo na prática profissional, articulando ações tanto no campo das práticas tradicionais 

da psicologia escolar, centradas na avaliação e no atendimento clínico, quanto de práticas 

consideradas inovadoras e críticas por apresentarem formas de abordagem do encaminhamento dos 

problemas escolares centradas na prática docente e na escola enquanto instituição. 

 
PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO: TEMAS CONTEMPORÂNEOS E 

PROCESSOS DE PRODUÇÃO DE SUBJETIVIDADE 
 Área temática: Desenvolvimento Humano 

  Coordenação: CÉSAR DONIZETTI PEREIRA LEITE 

  Financiador: CNPQ e FAPEMIG 

A presente sessão tem por objetivo refletir temas contemporâneos que emergem na relação entre 

Psicologia e Educação. O dês-encontro de diferentes abordagens teóricas, bem como de diferentes 

teorias se vinculam naquilo que chamamos de processos de produção de subjetividade. A literatura, a 

música e a sala de aula. O leitor, o ouvinte, o professor e o aluno. As tramas teóricas e os enredos, as 

instituições, fazem emergir e submergir aquilo que des-aparece na autoridade do professor, que se 

oculta na escritura e que tece na leitura, nas composições melódicas de sinfonias e diafonias de modos 

de dizer, ser e estar no mundo. Tudo isso dentro de um universo em que subjetividades vão sendo 
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propostas, moduladas, tecidas e inscritas em uma cultura que solicita novas e outras leituras dos 

agentes que nela atuam, é aqui que a Psicologia e, sobretudo a Psicologia Educacional, criam a 

necessidade de fazer circular olhares, escutas e produzir, criar, existir outros sentidos e é também aqui 

que esta mesa se propõem. 

 EXPERIMENTAR COM AS MEMÓRIAS DE SIMONE DE BEAUVOIR: A LEITURA, A VIDA E A 

ESCRITA. 

 MARCELLY CAMACHO TORTELI FARIA – UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA – CAMPUS RIO 

CLARO  

O presente texto consiste em um ensaio a partir de uma leitura experimental do primeiro livro de 

memórias da escritora francesa, Simone de Beauvoir, intitulado Mémoires d‟une jeune fille rangée 

(Memórias de uma moça bem-comportada). A palavra experimental não se refere aqui ao sentido que o 

termo experimental adquiriu no campo da psicologia moderna. Desta forma, nossa proposta não se 

direciona a modelagem de quaisquer comportamentos que pudessem ser controlados e transpostos 

para um modelo padrão de se fazer leitura e escrita. As possibilidades de se fazer leitura que 

abordamos neste trabalho escapam a uma organização necessariamente lógica do pensamento, que 

nos levaria a acreditar que existe uma forma “ideal” de nos relacionarmos com a vida e com a leitura. 

De outra maneira, consideramos que o ato de ler envolve experimentar... Experimentar a abertura e a 

entrega. Abertura no sentido de se relacionar com os acasos da vida e as viagens propostas pela 

história. E quanto à entrega, falamos das expressões de algo que não controlamos e que, 

concomitantemente, são produzidos nos acontecimentos de leitura e escrita. Apostamos, então, em 

uma leitura criadora, tendo em vista as relações plurais estabelecidas entre o/a escritor/a, o/a 

narrador/a, o/a leitor/a, o livro e a vida. 

 A SUBJETIVIDADE DOCENTE EM TEMPOS DE CRISE DE AUTORIDADE 

MARCELO RICARDO PEREIRA – UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS  

Muitos professores se dizem hoje “desvalorizados”, “desrespeitados” e “desautorizados”, além de 

queixarem que os alunos “não querem saber de nada”. Ao que parece, O mestre idealizado 

nostalgicamente cedeu lugar a um profissional sucumbido à massificação educacional, à aparente 

anomia das instituições sociais, ao aumento da violência, à depauperação da escola, enfim, a uma crise 

política da autoridade. Diante disso, boa parte dos professores tende a transformar suas tarefas em 

mera rotina e, quando interrogados, não deixam de apontar os efeitos de tal fenômeno: a “catatonia 

pedagógica”, o “adoecimento mental”, a “síndrome de Burnout” (estado de exaustão prolongada e 

desinteresse em relação ao trabalho), entre outros modos atuais do sintoma. Se for verdade que a 

modernidade tornou as relações menos verticais, menos regidas pela ordem da imago paterna; se for 

verdade que “Deus está morto” (Nietzsche), ou que o “Pai está morto” (Freud), então o mestre que 

historicamente se espelhou em ambos teve sua autoridade definitivamente deslocada. Resta-nos saber 

como na prática os professores produzem suas subjetividades levando-se em conta esse 

deslocamento? Quais são as estratégias subjetivas que inventam para lidar com uma suposta 

destituição de seu lugar? Do ponto de vista da psicanálise, como a subjetividade docente é produzida 

em tempos de declínio do discurso do mestre? 

 LIBERDADE E CONTROLE: DES-CONFIGURAÇÕES, IM-POSSIBILIDADES, MEDO E RISCO EM UMA 

EDUCAÇÃO DESVINCULADA DE UM PROJETO DE SOCIEDADE. 
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   SÉRGIO DE OLIVEIRA SANTOS – UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA – CAMPUS RIO CLARO 

Uma canção de Moska toca: sou um móbile solto no furacão. Qualquer calmaria me dá solidão... Um 

poema de Neruda canta: caminho, como tu, investigando a estrela sem fim e em minha rede, durante a 

noite, acordo nu. A única coisa capturada é um peixe dentro do vento... Ao mesmo tempo uma obra de 

Foucault grita que dispositivos de disciplina e segurança tratam, cada um a sua maneira, de sufocar 

acontecimentos: o primeiro incide diretamente nos corpos em função do cumprimento de uma lei que 

produz certa realidade; o segundo distancia-se dos indivíduos, deixa-os de certa forma livres para 

depois agir na cooptação ou aniquilamento do que escapa aos seus intentos. Já não há mais um 

projeto de sociedade. A experiência da contemporaneidade é a perda da tutela, do colo, das divinas 

tetas de nossas produções culturais, éticas, estéticas e educacionais que não mais nos legam modos 

seguros de afetação e valoração para experienciar a vida... Se do caos nascem os meios e os ritmos, 

pensar em que pode contribuir a Psicologia Educacional para as des-harmonias (modos de de-

composição) do ser humano contemporâneo faz-se objetivo do trabalho. 

 
REDE DE PROTEÇÃO AO EDUCANDO: UMA NOVA POSSIBILIDADE DE 

INTERVENÇÃO NO ESPAÇO ESCOLAR 
 Área temática: Educação e Direitos Humanos 

  Coordenação: LILIAN ROSE ULUP 

A Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, no início de 2007, implementou o Programa Rede de 

Proteção ao Educando (RPE) que reúne e articula políticas e ações das Secretarias Municipais de 

Educação e de Assistência Social. O município é marcado por uma grande diversidade socioeconômica 

e cultural, o que implica na necessidade de formas de atuação variadas. A RPE objetiva desenvolver o 

trabalho de forma integrada através de atendimento ao educando/família e demais atores do contexto 

escolar. O trabalho tem como norte a parceria com a comunidade escolar na criação de outras 

possibilidades para os impasses dela surgidos, que muitas vezes extrapolam os limites da sala de aula. 

Assim, o espaço de reflexão e discussão neste formato de rede de apoio muito pode contribuir para o 

fortalecimento de ações das diferentes Secretarias, incrementando a política macrofuncional dessa 

Prefeitura. A presente mesa redonda pretende elucidar os objetivos específicos da atuação dos 

psicólogos na RPE, realizar um histórico de sua construção, bem como apresentar duas experiências 

de trabalho em territórios distintos: a 3ª e a 5ª Coordenadorias Regionais de Educação. 

 CAINDO NA REDE: UMA NOVA POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO NAS ESCOLAS 

 PAMELA ABDON GUIMARÃES PIMENTEL – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO RIO DE 

JANEIRO, 5ª COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO 

O cotidiano escolar e suas múltiplas questões incidem nas vidas dos atores nele envolvidos. 

Indisciplina, evasão, violência doméstica e institucional e pobreza fazem parte de uma realidade que 

deve ser interrogada, trabalhada e contextualizada. Como transformar o ambiente escolar em um lugar 

onde essas questões possam ser discutidas e problematizadas? A Rede de Proteção ao Educando 

(RPE), implantada em 2007 pela Prefeitura do Rio de Janeiro, reúne políticas e ações das Secretarias 

Municipais de Educação e de Assistência Social. É composta por psicólogos e assistentes sociais, 

lotados em Coordenadorias Regionais. O Instituto Helena Antipoff (IHA) é responsável pela supervisão 

e formação continuada dos psicólogos dessa rede. O programa surgiu como uma proposta de 
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psicoterapia breve nas escolas, o que foi descartado pelo IHA, que, em conjunto com os psicólogos 

convocados, iniciou a construção de outra possibilidade de atuação nas unidades de ensino municipais. 

Hoje, tem como princípio a responsabilização compartilhada, visando a uma atuação interdisciplinar, 

compreendendo o sujeito em uma totalidade psicossocial. Considera-se que os atores do espaço 

escolar são capazes de propor e implementar novas soluções para seus impasses. Assim, incita-se 

uma reflexão ampliada das situações em espaços de conversação, a fim de contribuir para a garantia 

da educação enquanto direito, possibilitando não somente o acesso e a permanência do aluno na 

escola, mas um ensino de qualidade. Portanto, propõe-se uma escuta que desloque o eixo de análise 

do indivíduo para a escola e o conjunto de relações institucionais, históricas, psicológicas e 

pedagógicas que a constituem. 

 ENTRANDO NA ESCOLA: DESAFIOS E IMPASSES DA REDE DE PROTEÇÃO AO EDUCANDO 

RENATA MENDES GUIMARÃES GEOFFROY – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO RIO 

DE JANEIRO, 3ª COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO  

A Rede de Proteção ao Educando (RPE) é um programa da prefeitura do Rio de Janeiro que articula as 

Secretarias de Educação e Assistência Social. O objetivo da RPE é analisar, identificar e intervir no 

processo de correlação de forças na escola, visando a um trabalho coletivo que contribua na produção 

do cotidiano escolar e na garantia de uma educação pública de qualidade. Cada território da cidade 

conta com uma equipe de profissionais referenciada à Coordenadoria Regional de Educação (CRE). O 

presente trabalho se baseia na experiência da 3ª CRE, em cujo território estão cem escolas e cuja 

equipe é formada por onze assistentes sociais e nove psicólogos, divididos em cinco mini-equipes. O 

trabalho nas escolas da 3ª CRE em 2009 apresenta dois formatos de atuação: escolas prioritárias e 

extras. Em ambos, pretende-se contribuir para o acesso, permanência e qualidade da permanência do 

aluno na escola. Tal ação tem como foco a criação de espaços de discussão-reflexão coletiva, 

possibilitando que a comunidade escolar pense e formule estratégias direcionadas à auto-gestão. A 

inserção de psicólogos na escola ainda provoca muita estranheza. Apesar da existência do projeto 

desde 2007, a RPE não foi totalmente difundida na rede, o que reforça seu impacto no momento da 

entrada na escola. Além da resistência que desperta, ainda não se consolidou como política pública 

firme e consistente, provocando um não entendimento correto de seus propósitos. A RPE é um 

programa que se constrói a cada dia. Ainda está fazendo sua história. 

 CIRCULANDO ESPAÇOS E OLHARES 

 ELIANE VIDAL MILANEZ – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO, 5ª 

COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO 

A equipe da Rede de Proteção ao Educando da 5ª Coordenadoria Regional de Educação é composta 

por dez psicólogos e doze assistentes sociais, distribuídos entre as escolas dessa área, que 

compreende bairros da Zona Norte do Rio de Janeiro. O trabalho refere-se a uma escola que reúne mil 

e quinhentos alunos, na qual duas psicólogas e duas assistentes sociais desenvolvem um 

acompanhamento sistemático à instituição, com todos os seus segmentos (família, alunos, professores 

e direção). A entrada na escola deu-se por intermédio do vínculo com uma das profissionais da direção, 

a coordenadora pedagógica, e, em seguida, pela circulação nos espaços de discussão já programados: 

Conselhos de Classe, reunião de Planejamento e Centro de Estudos. A exposição focará os seguintes 

pontos: cristalizações e estigmas impostos ao psicólogo em relação a pais e alunos; impasses vividos 
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pela equipe; casos pontuais utilizados como estratégia de mobilização de toda a instituição; o contexto 

institucional simbolizado em alguns alunos e turmas; os desafios da interdisciplinaridade, no que tange 

à questão dos atendimentos individuais / grupais numa perspectiva coletiva e atendimentos em grupo 

numa perspectiva individualizante e repressora, isto é, o cuidado de não se reproduzir a prática 

moralista corrente nas escolas, ainda que “refletindo em grupo“. O trabalho do psicólogo se configura 

como mais uma estratégia para desnaturalizar tais práticas e colocar em xeque as certezas instituídas, 

abdicando da postura de especialista, convidando todos os envolvidos ao compromisso, ao 

compartilhamento e à revitalização dos saberes. 

 

LETRAMENTO E NUMERAMENTO: DA EDUCAÇÃO INFANTIL AO 
ENSINO FUNDAMENTAL E ESPECIAL 

 Área temática: Formação do Educador 

  Coordenação: EULALIA HENRIQUES MAIMONE 

Em um momento em que a qualidade da Educação está sendo tão debatida, tanto na academia, quanto 

nos meios de comunicação, esta é uma contribuição para que experiências de letramento e 

numeramento possam ser partilhadas aos psicólogos escolares, por especialistas em lingüística e 

psicologia, em salas regulares, com alunos apresentando, ou não, necessidades especiais (surdez) . 

Participarão da sessão as doutoras Márcia Elisabeth Bortone e Danielle Marcelle Grannier, ambas da 

área de Lingüística da UnB . 

 PARTICIPAÇÃO DE PAIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL EM ATIVIDADES MATEMÁTICAS 

 EULALIA HENRIQUES MAIMONE- UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA  

A partir de um diagnóstico de experiências de aprendizagem de matemática na Educação Infantil, de 

uma cidade do interior de Minas Gerais, foram planejadas e executadas estratégias de envolvimento de 

pais em situações de aprendizagem em sala de aula, com o objetivo de obter deles a colaboração em 

casa, ao mesmo tempo em que os professores foram sendo formados para incluírem em sua prática a 

participação da família. A técnica da autoscopia, bem como oficinas de arte-educação foram 

desenvolvidas para se atingir os objetivos dessa intervenção em serviço. 

 A APRENDIZAGEM DO PORTUGUÊS-POR-ESCRITO POR SURDOS EM SITUAÇÃO FORMAL: 

IMPORTÂNCIA E VIABILIDADE 

DANIELE MARCELLE GRANNIER – UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA  

No contexto de uma abordagem interacionista, com aplicação de técnicas de ensino de segunda língua, 

examinarei a importância e a viabilidade do ensino e da aprendizagem do português-por-escrito por 

surdos em situação formal, desde sua iniciação à escrita até a aquisição da língua portuguesa, levando-

os à inclusão nas culturas a ela ligadas, a cultura veiculada no contexto letrado e a veiculada no 

contexto da oralidade.  Tomo como pressuposto a capacidade inata do ser humano para adquirir 

línguas (Chomsky, 1965) e a interação entre a mente do aprendiz e o contato significativo com a língua 

em uso (input) (Ellis, 1994).  A metodologia de ensino testada em uma escola pública de Brasília 

desenvolve-se em três fases: (1) o ensino do pré-português e a alfabetização (apoiado, se necessário, 

pela “tradução em LIBRAS”), (2) o ensino do português-por-escrito em situação formal e (3) a aquisição 

monitorada do português-por-escrito na interação com falantes nativos de português (Grannier, 2005). 

 O PROCESSO INTERACIONAL DE CONSTRUÇÃO DA LEITURA 



 
ISSN-1981-2566 

                                                                                                                                                                     

154 
 

   MARCIA ELIZABETH BORTONE – UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 

Procurar-se-á demonstrar como a metodologia da leitura na escola pode ser bem sucedida se 

trabalhada dentro das perspectivas psicolingüística e sociolinguística.As estratégias cognitivas 

permitem estabelecer um elo entre o material linguístico presente na superfície textual e os 

conhecimentos prévios dos interlocutores sobre o assunto, de forma a (re) construir os sentidos que 

estão implícitos no texto. Do ponto de vista da psicologia, referimo-nos ao conceito de andaime. Um 

conceito básico subjacente à noção de andaime é a zona de desenvolvimento proximal (zdp) de Lev 

Vygotsky, retomado por Jerome Bruner. A aprendizagem da leitura se constrói no processo de 

interação e essas estratégias psicolingüísticas e interacionais constituem esforços construídos pelos 

interagentes do processo discursivo. 

 
PREVENÇÃO PARA AS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM: UMA 

VISÃO COGNITIVISTA 
 Área temática: Fracasso Escolar/Evasão 

  Coordenação: VERA LUCIA TRINDADE GOMES 

Verificou-se que últimamente tanto em escolas públicas como privadas, a prática do psicólogo escolar 

vem sendo orientada para a capacitação de professores para lidar com as dificuldades escolares Esta 

proposta de atuação do psicólogo escolar voltada para a instituição escola, trabalhando no apoio a 

professores e equipes pedagógicas foi uma alternativa à antiga visão onde a prática psicológica 

solicitada e reconhecida na escola era de caráter clínico. As tarefas de avaliação individual de alunos 

com dificuldades tinham a intenção primordial de orientar crianças para a educação especial. Apesar 

desta nova orientação, o antigo problema do grande número de alunos apresentando dificuldades 

escolares não foi controlado. Enquanto a psicologia na escola já não faz avaliação ou classificação do 

potencial individual de seus alunos, estes são encaminhados a postos de saúde, consultórios de 

pediatras e neurologistas que por sua vez os re-encaminham para psicólogos clínicos ou outros 

profissionais. O fato do instrumental de avaliação psicoeducacional não conseguir dar respostas 

satisfatórias aos profissionais que lidam com questões de aprendizagem nos traz a necessidade de 

construir e validar instrumental psicológico para a realidade brasileira Esta idéia já vem sendo debatida 

por estudiosos de nosso país desde a década de 80- Estudos atuais sugerem para uma visão mais 

completa de um paciente apresentando problemas de aprendizagem que, além da história médica, do 

ex ame neurológico e psicológico, torna-se necessário à avaliação de funções que somente podem ser 

conseguidas através de avaliação neuropsicológica. 

 PREVENÇÃO PARA AS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM: UMA VISÃO COGNITIVISTA 

 VERA LUCIA TRINDADE GOMES – UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  

A função executiva pode ser definida como um grupo de habilidades devidamente interligadas, 

necessárias para manter a capacidade de alcançar objetivos. As referidas habilidades incluem o 

planejamento, a organização, a inibição de respostas não adaptativas, a orientação própria e a 

flexibilidade no uso do contingente de estratégias já incorporadas ao comportamento. A função 

executiva representa um domínio da cognição diferente de qualquer outra. Sua importância para o 

funcionamento do dia-a-dia é evidenciada quando aparecem falhas nas habilidades executivas. A 

função executiva é um conjunto de habilidades igualmente difíceis de definir e representa um desafio 
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avaliá-las satisfatoriamente. Cognição como atenção, As características tradicionais da cognição como 

a atenção, a memória, a linguagem e habilidades visoespaciais vêm sendo estudadas durante muito 

tempo como categorias isoladas. Ao contrário disso, a função cognitiva de execução supera a 

concepção tradicional de módulos. Esta função regula, integra e coordena os diversos processos 

cognitivos a serviço dos objetivos dos comportamentos. Isto significa que quando o indivíduo se depara 

com situações em que deve resolver problemas, as habilidades da função de execução são 

mobilizadas. As funções executivas referem-se a uma constelação de diversas operações mentais ou 

construtos interrelacionados e complexos, incluindo a alocação de recursos atencionais, memória de 

trabalho, pensamento, resolução de problemas, inibição de respostas, auto monitoramento e regulação 

e a manutenção de sets mentais. Habilidades isoladas como a leitura de palavras ou multiplicações de 

números apresentados fora de um contexto, não levarão o indivíduo a desenvolver habilidades para 

interpretar um texto ou trabalhar com conceitos matemáticos em atividades científicas do 

cotidiano.Desta forma psicólogos educacionais e educadores certamente estão interessados nos 

estudos sobre a função cognitiva de execução, pois toda performance escolar requer pensamento 

crítico, julgamento, planejamento e auto monitoramento. Ao longo do desenvolvimento individual, a 

função executiva proporcionará estruturar a sistematização de estratégias para a aquisição de novos 

conhecimentos e habilidades. 

 A NEUROPSICOLOGIA COGNITIVA E AS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM: DESAFIOS 

TEÓRICOS E REFLEXÕES 

SIMONE CAGNIN – UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  

Esse trabalho tem como principal objetivo refletir sobre a importância da Neuropsicologia Cognitiva para 

o estudo das dificuldades de aprendizagem na contemporaneidade. Serão destacados, neste contexto, 

pressupostos teóricos como a idéia da modularidade dos sistemas cognitivos, bem como a idéia do 

isomorfismo cérebro-mente que costuma corroborar a hipótese da modularidade na área. Pretende-se 

discutir, de modo complementar, a questão da plasticidade dos sistemas cognitivos sob a luz de uma 

perspectiva modularista e as consequentes implicações que essa perspectiva poderia trazer para a 

avaliação e a reabilitação neuropsicológica. Através das evidências sugeridas por estudos horizontais e 

longitudinais com adultos e crianças com comprometimentos cerebrais, ou seja, através do estudo das 

dissociações funcionais simples ou clássicas e, especialmente, através do estudo das duplas 

dissociações funcionais encontradas em achados clínicos de pacientes neurológicos adultos e em 

crianças com comprometimentos cerebrais, a Neuropsicologia Cognitiva contemporânea vêm 

direcionando questões que, inclusive, parecem impor limites para alguns modelos tradicionais do 

desenvolvimento cognitivo normal. Sendo assim, as contribuições teóricas e empíricas de estudos 

desenvolvidos na área parecem trazer inúmeras implicações e desafios, não só para o entendimento do 

funcionamento cognitivo em algumas dificuldades de aprendizagem, mas também para o entendimento 

do desenvolvimento cognitivo humano como um todo. 

 A AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA NAS SÍNDROMES NEUROLÓGICAS DE ETIOLOGIAS 

GENÉTICAS 

   MAURO SANTOS VILLAS BOAS – UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

A avaliação Neuropsicológica de pacientes portadores de patologias neurológicas de etiologia genética 

é de fundamental importância na elaboração das estratégias de abordagem de manejo e de fins 
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terapêuticos. Na nossa experiência temos trabalhado com os pacientes diagnosticados pelo 

SERVEGEN / UERJ que faz o exame molecular de doenças neurológicas de origem genética mediante 

encaminhamento feito por diversas instituições do Estado do Rio de Janeiro. A avaliação 

neuropsicológica indicará as limitações e observância a atos da vida cotidiana que farão parte da vida 

deste paciente, assim bem como de seus familiares. Os indivíduos acometidos por estas patologias 

apresentam sinais discretos nos primeiros anos de vida, mas com o passar do tempo às limitações de 

ordem cognitiva vão se fazendo presentes, principalmente no ambiente escolar. Neste sentido a criação 

de instrumentos e estratégias específicas para o atendimento das necessidades e demandas dos 

pacientes e de suas famílias é de fundamental importância. A elaboração do perfil cognitivo destes 

pacientes e de seus familiares através das ferramentas da Neuropsicologia traz muitas informações 

ainda não disponíveis na literatura. A falta de profissionais que tenham formação para atuar na interface 

entre estes dois grandes campos do saber explica em parte a lacuna que ainda existe frente às 

demandas. 

 
PSICOLOGIA ESCOLAR E INCLUSÃO: PERSPECTIVAS SEMELHANTES, 

CONTEXTOS DIFERENTES 
 Área temática: Necessidades Educacionais Especiais/Inclusão 

  Coordenação: REGINA LUCIA SUCUPIRA PEDROZA 

A proposta desta Mesa Redonda é apresentar possibilidades de atuação em Psicologia Escolar para 

reflexão a respeito da inclusão em diferentes contextos educacionais. Parte-se da idéia da construção 

de um encontro da psicologia com espaços de ensino-aprendizagem diversos onde a atuação do 

psicólogo está pautada por uma visão de ser humano que considera o sujeito como protagonista do seu 

desenvolvimento a partir das relações estabelecidas nesses processos. O primeiro trabalho trata da 

atuação do psicólogo na inclusão por meio da participação de todos na constituição de uma gestão 

escolar democrática. O segundo aborda o contexto universitário como palco de atuação para a inclusão 

da comunidade acadêmica no diálogo a respeito de suas vivências cotidianas. Por último, é 

apresentada uma reflexão sobre a atuação do psicólogo escolar no Programa de Apoio a Pessoas com 

Necessidades Especiais da Universidade de Brasília. 

 EDUCAÇÃO INCLUSIVA E GESTÃO DEMOCRÁTICA: O PAPEL DO PSICÓLOGO ESCOLAR NA 

CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PARA TODOS 

 JULIA CHAMUSCA CHAGAS – UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA  

No contexto da Educação para Todos e da Educação em/para os Direitos Humanos torna-se necessário 

ampliar o conceito de inclusão escolar. Esse conceito envolve o acolhimento e a valorização da 

diversidade humana no espaço da escola, a fim de constituir uma sociedade democrática e não-

discriminatória. Isso implica uma reformulação do sistema educacional e do papel do psicólogo escolar 

nesse contexto. Neste trabalho, pretende-se defender que a construção de uma escola realmente 

inclusiva só pode ser feita com a gestão democrática, ou seja, com a participação efetiva de todos os 

envolvidos nas decisões da escola. A construção de uma Educação para Todos só pode se desenrolar 

com a participação ativa e efetiva de todos. O psicólogo escolar, presente no cotidiano da escola, tem o 

papel de mediar as relações interpessoais, buscando estabelecer um diálogo próximo entre todos os 

membros na escola, construindo, assim, o projeto de inclusão. Assim, a comunidade tem a 
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oportunidade de refletir sobre a sua história e as suas necessidades, construindo um projeto 

educacional que promova possibilidades transformadoras das pessoas e de suas vidas. Enfatiza-se, 

portanto, o compromisso social do psicólogo escolar de realizar uma produção científica e uma atuação 

que visem à transformação das relações interpessoais. 

 O PSICÓLOGO ESCOLAR NO ENSINO SUPERIOR: A INCLUSÃO DA COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA 

DA UNB NO DIÁLOGO A RESPEITO DE SUAS VIVÊNCIAS COTIDIANAS 

MARINA FIGUEREDO MACHADO – UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA  

A universidade centraliza suas atividades justificando sua existência no conhecimento. Por se constituir 

no cenário de uma sociedade capitalista, desenvolve atividades, relações e posturas frente ao 

conhecimento científico influenciada pela lógica desse modo de produção. O conhecimento é tratado 

como mercadoria, o que acarreta na utilização do mesmo enquanto instrumento de poder. Quem sabe 

e produz mais é mais valorizado. Dessa maneira, para dar conta dessa dinâmica de produção, 

caminha-se para a especialização dos saberes e consequentemente a divisão do trabalho. Os 

membros e setores da universidade passam a assumir funções específicas, hierarquizadas, rachando a 

universidade em grupos que pouco se relacionam acarretando na perda da noção do todo e da vivência 

coletiva pela comunidade universitária das questões cotidianas. Sendo o professor o detentor do saber, 

o estudante o que aprende, o servidor técnico-administrativo quem executa, as relações nos diversos 

contextos assumem essa lógica, influenciando na formação das pessoas que dela fazem parte e na 

formulação de políticas institucionais. Como membro do corpo técnico-administrativo da Universidade 

de Brasília, o psicólogo escolar atua na mediação das relações estabelecidas nesse contexto 

participando delas, com a possibilidade de perceber as várias faces dos discursos e dos não-ditos que 

se originam dessas relações e materializam-se nas vivências cotidianas. Este trabalho objetiva discutir 

a importância da atuação desse psicólogo na universidade, provocando uma reflexão a respeito de si 

mesma e a inclusão dos seus diversos setores num diálogo sobre aquilo que de mais real existe no 

conhecimento, as vivências cotidianas das pessoas que o constroem. 

 PROPOSTA DE ATUAÇÃO DA PSICOLOGIA ESCOLAR NO PROGRAMA DE APOIO ÀS PESSOAS 

COM NECESSIDADES ESPECIAIS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 

   LARISSA GOULART RODRIGUES – UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 

Pretende-se, por meio deste trabalho, apresentar a proposta de atuação da psicologia escolar no 

Programa de Apoio às Pessoas com Necessidades Especiais da Universidade de Brasília. O programa 

tem como objetivo atender alunos, professores e funcionários com necessidades especiais dessa 

instituição. As ações, nesse sentido, visam conhecer as pessoas, orientá-las e acompanhá-las, em 

especial os alunos em seu desenvolvimento acadêmico, buscando proporcionar-lhes condições 

adequadas de inserção no meio universitário. As demais pessoas dessa comunidade são abarcadas 

nessa proposta de atuação por meio de mediações das relações alunos-professores e alunos-

coordenadores de cursos, palestras, cursos de formação ou mesmo rodas de conversa. Desse modo, o 

presente trabalho viabiliza a importante discussão acerca da inclusão no ensino superior, tema pouco 

abordado nesse ambiente até então, contribuindo para a formação integral tanto das pessoas com 

necessidades especiais vinculadas à universidade, quanto da comunidade, que tem seu espaço para 

expor suas idéias e construir novos conhecimentos acerca do tema em questão. 
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A FORMAÇÃO NA ESCOLA SOB A ORDEM DA VIOLÊNCIA: IMPASSES 
INTERSUBJETIVOS NAS TRAJETÓRIAS DE FAMÍLIAS, 
PROFESSORES E IDENTIDADES SEXUAIS 

 Área temática: Pesquisa em Psicologia Escolar/Educacional 

  Coordenação: LUÍS ANTÔNIO GOMES LIMA 

As políticas públicas em educação nos últimos anos sinaliza uma intensa diminuição do Estado 

conjugada a uma intensificação da iniciativa privada, com organizações não-governamentais / 

organizações da sociedade civil de “interesse público”, no cotidiano das escolas. Essa situação tem 

deixado cada vez mais algumas escolas à própria sorte, de acordo com o contexto geopolítico nas 

cidades, ou tem conduzido outras a uma reengenharia institucional que as aproxima de uma empresa 

com equipe técnica semelhante a um corpo gerencial. O impacto dessas políticas nas relações entre os 

segmentos da comunidade escolar envereda por uma crescente violência. Distanciando-se de uma 

ética minimamente coletiva, na qual diferenças possam ser reconhecidas e respeitadas, na qual os 

trabalhadores da escola possam estar respaldados por relações formalizadas de trabalho e por uma 

organização deste que confira sentido às suas práticas, na qual a escola não se veja esvaziada de sua 

especificidade junto às famílias. Dessa maneira, boa parte dos professores toma os alunos e suas 

famílias como causas do fracasso escolar; humilham-se alunos que destoem da norma; professores 

não conseguem realizar seu trabalho; sem que princípios de uma formação alicerçada de forma clara a 

um projeto político-pedagógico sejam aí tomados como referência coletiva. A mesa aqui proposta tem o 

objetivo de discutir algumas formas pelas quais a violência tem atingido com força a subjetividade de 

quem compõem o universo escolar. 

 A DIMENSÃO HISTÓRICA DA RELAÇÃO ESCOLA-FAMÍLIA: ENCONTROS CONSTITUINTES ENTRE 

PSICANÁLISE E EDUCAÇÃO NO BRASIL 

 LUÍS ANTÔNIO GOMES LIMA – UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU   

No contexto de uma pesquisa histórica sobre a significação de criança na obra de Durval Marcondes (A 

infância na psicanálise de Durval Marcondes: patologia e normalização no processo civilizatório – 

2009), um dos introdutores da psicanálise e um dos primeiros psicanalistas no Brasil, particularmente 

em São Paulo, desponta como uma de suas preocupações maiores a orientação aos pais enquanto 

uma das principais ações do Serviço de Higiene Mental Escolar, serviço por ele criado e coordenado, 

que atuava em algumas escolas da rede pública paulistana visando atender queixas escolares. O 

estudo dos textos de Marcondes mais diretamente relacionados a este Serviço revela a articulação por 

ele operada entre a psicanálise e o movimento higienista, pois a intervenção concentrou-se na 

retificação dos pais como modelos fundamentais para o processo de desenvolvimento psicológico dos 

filhos. A partir desses elementos, conjugados com as discussões na área de psicologia escolar e em 

educação na atualidade, adquire consistência a hipótese de que, se no século passado a orientação 

aos pais mostrava-se incipiente para o enfrentamento das queixas escolares, hoje a premissa aí 

implícita passou a ser uma das mais importantes explicações para o fracasso escolar no cotidiano, na 

mídia e no senso comum: os pais, muitas vezes, não são os modelos esperados para o 

desenvolvimento psicológico da criança e, assim, não são os modelos para uma eficaz escolarização. O 

objetivo deste trabalho é refletir sobre esse movimento histórico e discutir as modalidades de relação 

escola-família construídas, na perpectiva de uma educação para todos. 
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 HOMOFOBIA E HETEROSSEXISMO NAS ESCOLAS BRASILEIRAS: DISCUSSÃO DA PRODUÇÃO 

CIENTÍFICA NO BRASIL E NO MUNDO 

MARCOS ROBERTO VIEIRA GARCIA – UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS – CAMPUS 

SOROCABA  

A discussão acerca do papel da escola no que diz respeito à sexualidade de seus alunos tem sido 

objeto de debate crescente nas últimas décadas. O caráter normatizador das instituições escolares tem 

sido apontado por estudiosos do campo de estudos do gênero e sexualidade, tanto no Brasil como em 

outros países, onde tem sido ressaltada a produção de masculinidades e feminilidades não-

transgressivas dos catálogos identitários reconhecidos socialmente. O presente estudo visa discutir os 

referenciais teóricos predominantes nas pesquisas voltadas à homofobia nas escolas, em especial 

aqueles centrados no conceito de bullying. Conclui-se que, se por um lado este conceito contribui para 

a denúncia da violência contra crianças e jovens tidas como LGBT nas escolas, por outro lado é 

frequentemente entendido dentro de um paradigma psicológico que negligencia o quanto os 

comportamentos associados ao bullying estão intrinsecamente ligados a relações sociais de poder e 

controle. Neste sentido, considera-se aqui indispensável a politização do debate sobre o 

heterossexismo que ocorre nas instituições escolares, o que implica na abordagem do fenômeno da 

homofobia a partir de uma perspectiva social crítica e interdisciplinar. 

 DESGASTE MENTAL NO TRABALHO DOCENTE EM TEMPOS DE REGULARIZAÇÃO DE FLUXO 

   RENATA PAPARELLI – PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO / UNIVERSIDADE 

DE SÃO PAULO 

O sistema escolar brasileiro é atravessado por uma lógica excludente que empurra para fora da escola 

os alunos mais pobres. Pesquisas atuais apontam outra modalidade de exclusão na rede de ensino: a 

dos professores, que se materializa nos altos índices de afastamento do trabalho e de readaptação 

funcional, especialmente pelo uso profissional da voz e por sofrimento mental. As pesquisas analisam 

esse fenômeno privilegiadamente a partir da Teoria do Estresse, apontando o Burnout como principal 

agravo à saúde decorrente do trabalho dos professores. Há também autores que questionam a 

perspectiva adaptacionista, a inspiração biológica e o emprego dos métodos das ciências naturais 

presentes nessa forma de compreensão. Nossa pesquisa, inserida nesse último grupo, pretende 

analisar o adoecimento mental do professor no interior da realidade concreta da escola pública atual. 

Para tanto, é imprescindível analisar as políticas educacionais que repercutem diretamente nas 

condições e organização do trabalho docente, as políticas neoliberais dos anos 1990, que, alicerçadas 

em uma lógica gerencial empresarial e produtivista, transformaram os altos índices de 

reprovação/evasão escolares dos anos 1980 em processos que sutilizam o fracasso escolar, ou seja, 

os alunos permanecem na escola, avançam nos graus escolares, mas têm uma educação de qualidade 

duvidosa. Se a “progressão continuada” acabou com o “fracasso”, mas não conquistou o “sucesso 

escolar”, se é proibido reprovar os alunos, mas não há condições para ensiná-los, o trabalho docente 

vai perdendo o sentido. Parece-nos que esse é um dos principais determinantes do desgaste mental da 

categoria em tempos de regularização de fluxo escolar. 

 
EDUCAÇÃO DO IDOSO 
 Área temática: Envelhecimento 
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  Coordenação: GERALDINA PORTO WITTER 

A mesa redonda objetiva enfocar vários aspectos da educação do idoso desde o preparo para o 

envelhecimento em programas de prevenção até aos de intervenção em várias áreas da vida. Witter 

focaliza a necessidade, vantagens e limitações dos programas de alfabetização, aspectos 

motivacionais, tecnológicos e outras variáveis que podem levar ao êxito ou não dos programas. C. 

Witter enfoca a educação para a saúde do idoso desde o preparo para viver bem a velhice até a 

intervenção em problemas específicos da sua saúde psicológica, incluindo a educação dos cuidadores. 

Buriti enfoca a relevância da atividade física para a saúde física do idoso e como educá-lo para 

escolhas e práticas adequadas às suas condições e características pessoais, considera os aspectos 

biopsicossociais a serem observados em programas para promoção de envolvimento de idosos em tais 

atividades. Socci estabelece as relações entre a educação religiosa de vida e enfrentamento de 

problemas típicos dos idosos, as reorientações da religiosidade e da espiritualidade entre idosos que 

tanto podem trazer angustias como solução para problemas diversos. Na discussão serão relacionados 

os vários tópicos, como se interpenetram e como o psicólogo deveria ser preparado para ação.  

ALFABETIZAÇÃO DO IDOSO 

GERALDINA PORTO WITTER – UNIVERSIDADE CAMILO CASTELO BRANCO  

O crescente segmento dos idosos na população mundial, inclusive do Brasil, pede a atenção dos 

profissionais da educação, entre eles, a dos psicólogos educacionais e escolares. Esta atenção, implica 

em pesquisa e atuação em diversas frentes, dentre as quais se inclui a alfabetização. No presente 

muitos idosos não desfrutam do direito e das vantagens do saber ler, por falta de oportunidades quando 

crianças. Por muitas décadas ainda muitos chegarão à velhice desejosos de saber mas sem ter tido a 

chance de fazê-lo, inclusive no Brasil onde muitas crianças não estão tendo a devida atenção para se 

tornarem leitores e cidadãos plenos. Isto implica em muita pesquisa sobre aspectos essenciais para 

que realmente estas pessoas sejam devidamente atendidas educacionalmente. Muitos programas de 

educação de adultos os idosos,já foram implantados e substituídos por outros no Brasil, sem serem 

devidamente pesquisados, sem alcançar realmente as metas pretendidas. Muitos contabilizados como 

alfabetizados realmente não o são e outros saem dependentes de ajuda e não se tornaram leitores 

independentes, sem o que não são incluídos, não podem usar a leitura para seu desenvolvimento 

pessoal e nem textos podem ser usados pelos especialistas que elaboram e atuam em programas de 

atendimento a eles destinados, relativos ao mais diversos programas como os de prevenção a 

problemas de saúde, lazer, enfrentamento das tarefas de desenvolvimento, cidadania etc. São 

enfocadas as bases para o êxito da alfabetização do idoso em termos de motivação, estratégias e 

métodos para o ensino-aprendizagem, relação professor-alunos, capacitação do docente, vinculação 

com a vida diária e os vários setores da vida pessoal e da comunidade. Sem o uso adequado das 

evidencias científicas a probabilidade de alcançar bons resultados é muito limitado e fica relegada ao 

acaso. 

 EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE PSICOLÓGICA DO IDOSO 

 CARLA WITTER – UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU  

Educação e saúde são dois vocábulos indissociáveis no estudo do desenvolvimento humano e da 

qualidade de vida, em especial, quando o foco de atuação do psicólogo é o idoso. Para viver bem a 

velhice é necessário preparar, por meio de medidas educativas e estratégias psicológicas, o idoso para 
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compreender e agir nesta fase de desenvolvimento sob uma perspectiva biopsicossocial. O idoso 

precisar ser educado para enfrentar os limites e usufruir das possibilidades da sua idade, procurando se 

adaptar e modificar o meio ambiente em que vive para facilitar o seu cotidiano, bem como aprender 

estratégias de ação que permitam o seu bem estar nos seis domínios: físico, psicológico, nível de 

independência, relações sociais, meio-ambiente e espiritualidade (religião e crenças pessoais). A saúde 

psicológica do idoso pode ser preservada e promovida por medidas sócio-educativas e terapêuticas, as 

quais poderiam prevenir e amenizar sofrimentos psicológicos característicos desta idade como: 

depressão, isolamento social, ansiedade, transtorno de humor entre outros temas psicológicos. As 

medidas sócio-educativas podem ser eficientes para promoção do bem estar, assim como intervenções 

psicoterapêuticas e psicológicas para lidar, por exemplo, com a perda da força física, o luto do 

companheiro, o desenvolvimento de habilidades interpessoais, o isolamento social entre outros 

aspectos. 

 RELIGIOSIDADE E VELHICE 

VERA SOCCI – UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES  

A relação entre envelhecimento e religiosidade é hoje documentada por numerosos trabalhos, existindo 

dados importantes sobre o aumento da religiosidade na vida do adulto idoso. Vários autores valorizam 

o aspecto religioso no desenvolvimento do ser humano. Cada um a seu modo, propõe uma relação 

estreita entre a integridade psíquica e a motivação que a religiosidade oferece, dando um sentido 

pessoal à vida, principalmente perante condições adversas. Pesquisas na área que enfatizam esta 

afinidade destacam um aumento da introspecção que se inicia na meia-idade, o que favorece a 

reflexão, a auto-avaliação, a busca de sentido, de finalidade para a existência, o que predispõe para as 

questões religiosas. Tendência recente e influente na psicogerontologia é a que considera a 

espiritualidade/religiosidade como variável mediadora entre os eventos estressantes e as respostas dos 

idosos aos eventos negativos da velhice, ou seja, como recurso de enfrentamento. Acredita-se que a 

religiosidade suavizando o impacto negativo de acontecimentos dolorosos, facilita a aceitação de 

perdas ligadas ao processo de envelhecimento, assim, oferece instrumentalização para o 

enfrentamento de situações estressantes tão freqüentes nesta fase da vida, como a perda de pessoas 

queridas, perda de papéis sociais e perdas financeiras pela aposentadoria, entre outras. 

 EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE FÍSICA DO IDOSO 

   MARCELO DE ALMEIDA BURITI – IFT SÃO PAULO / UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU 

Competências e habilidades adquiridas ao longo da vida, estilo de vida, apoio social, entre outras, são 

variáveis que estão presentes no envelhecimento e na qualidade de vida que se pode desfrutar na 

velhice. Em ambos os casos a atividade física pode ser de grande valia no desenvolvimento global do 

idoso, inserir o idoso em um programa de atividade física não só preenche o tempo livre como favorece 

a criação de novas relações, estabelecendo trocas, incrementando a sua vida social. Sob o aspecto 

fisiológico (biológico), o envelhecimento acarreta mudanças nas dimensões corporais, com aumento da 

gordura, diminuição na massa mineral óssea, alterações neuromusculares, sarcopenia (perda da força 

muscular), alterações cardiovasculares e respiratórias; já está cientificamente evidenciado que um 

programa de exercícios físicos tem ação preventiva e interfere modificando os efeitos deletérios do 

envelhecimento nos indivíduos. Exercícios físicos para idosos adequadamente prescritos proporcionam 

benefícios fisiológicos, psicológicos e sociais, contribuindo para a aquisição de hábitos saudáveis e 
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qualidade de vida. A atividade física regular e a adoção de um estilo de vida ativo são necessários para 

a promoção da saúde e qualidade de vida durante o processo de envelhecimento, mas parece que há 

necessidade de melhor conscientização e educação do idoso sobre tais benefícios. O empenho dos 

pesquisadores nos últimos anos tem sido estudar estas variáveis, elaborar e testar programas que 

sirvam para educar e assegurar a qualidade de vida dos idosos e de como integrá-los e mantê-los 

ativos em programas de atividade física e de lazer. 
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MINI-CURSOS 
 

  EDUCAÇÃO ESTÉTICA: A PERSPECTIVA DE L. VIGOTSKI 

 Área Temática: Formação do Educador 

ALEX MOREIRA CARVALHO; PRISCILA NASCIMENTO MARQUES – UNIVERDADE DE SÃO 

PAULO 

Vigotski foi um psicólogo atento à questão do reducionismo psicológico. Com efeito, em Psicologia 

da arte (2001), assim como já o havia feito, de um modo menos explícito, em A tragédia de Hamlet, 

o príncipe da Dinamarca (1999), reconhece a insuficiência das explicações psicológicas da arte 

formuladas no fim do século XIX e início do século XX e, ao mesmo tempo, a necessidade, 

considerada a questão do sujeito, de uma elaboração de uma psicologia da arte que abarque a 

especificidade do fenômeno estético. Analisaremos nesse mini-curso suas contribuições teórico-

metodológicas tais como aparecem nessas obras e no texto “Educação estética”, publicado no livro 

Psicologia Pedagógica (2004). Na verdade, o autor russo propõe, nesses trabalhos, um programa, 

que deveria ser devidamente testado, para a investigação do que chamou de reação estética. O 

importante é que Vigotski se propõe a fazer um exercício pelo qual sua concepção da arte como 

técnica social dos sentimentos, da reação estética como catarse e do método apresentado em 

função desses pressupostos – o método analítico-objetivo – possam ser avaliados. Assim, o objetivo 

que aqui se pretende atingir está relacionado às questões teóricas que, como sabemos, sempre 

embasam as práticas educacionais. Em outras palavras, Vigotski assume e responde duas 

questões inevitáveis tanto quando se fala de arte como de psicologia: o que se entende por sujeito e 

por arte e quais as possíveis relações entre os dois? 

 

  A ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO NO CONTEXTO DA INCLUSÃO ESCOLAR DE ALUNOS COM 

DEFICIÊNCIA 

 Área Temática: Educação e Direitos Humanos 

ADRIANO HENRIQUE NUERNBERG 

Financiador: UFSC 

A psicologia no Brasil tem acompanhado as mudanças nas políticas públicas de atenção à pessoa 

com deficiência, sobretudo aquelas propostas no final do século XX, voltadas à promover a 

integração e, mais recentemente, a inclusão desse grupo social. Nesse sentido, serão abordados 

nesse mini-curso diferentes repercussões destas políticas na prática dos psicólogos, destacando 

aquelas que incidiram sobre os procedimentos de avaliação e intervenção psicológica. Ampliando o 

debate, serão enfocados desafios para a psicologia diante do novo panorama que se apresenta no 

mundo contemporâneo, com o aumento da preocupação em se combater as barreiras atitudinais 

que comprometem a qualidade de vida de pessoas com deficiência, marcadas por preconceitos, 

estereótipos e estigmas que precisam ser enfrentados. Especial atenção será dada sobre o impacto 

destas políticas na atuação do psicólogo escolar/educacional. Para tanto, com base em documentos 

internacionais e estudos científicos, serão elencadas questões centrais para que a psicologia 

assuma seu papel na construção de uma efetiva inclusão escolar, considerando a perspectiva 

institucional de atuação deste profissional e a ampliação do conceito de inclusão à luz do princípio 

de diversidade humana e dos direitos humanos 
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LEITURA, INDIVIDUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO 

 Área Temática: Leitura/Escrita 

LUCIANA DADICO- UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

Financiador: CNPQ – CONSELHO NACIONAL DE PESQUISA 

O ser humano se distingue dos objetos e demais seres da natureza quando os nomeia. Relaciona-

se com os demais não através da linguagem, mas nela mesma; a essência do homem entrelaça-se 

à palavra. A linguagem humana se modifica ao longo de toda vida humana, continuamente 

aprendemos, esquecemos e recriamos nomes. Contudo, a concepção burguesa de linguagem 

introduz uma separação entre conteúdos transmitidos, por meio da palavra, e destinatários da 

mensagem. O estudo da língua e o estudo do homem passam a pertencer a diferentes áreas do 

conhecimento. A Psicologia, com maior ou menor ênfase a partir das diversas teorias do 

desenvolvimento, se dedicará ao estudo das interrelações entre linguagem, organismo, meio 

ambiente e história cultural. Se a escrita forneceu novo instrumento ao homem para ampliar sua 

capacidade mnemônica, alargar o tempo da reflexão e objetivar a palavra, por outro lado contribuiu 

para o declínio da experiência, a palavra perde seu valor aurático. Institui-se uma separação entre 

aquele que escreve e aquele que lê, e os nomes passam a comportar diferentes sentidos para 

escritor e leitor, progressivamente maiores a depender da natureza do texto, e da distância física e 

temporal entre eles. Circunscrita social e culturalmente, como a leitura se processa então 

atualmente, e nos grupos sociais aos quais pertencemos? É possível apreender um texto em sua 

totalidade? Podemos denominar sujeito o escritor ou o leitor? Intenciona-se com este curso efetuar 

uma re-aproximação entre filologia, crítica literária, teoria estética, sociologia da arte e teorias 

psicológicas do desenvolvimento, buscando caracterizar e distinguir os modos como se lê. 

Intenciona-se, por fim, refletir sobre o modo como procedemos diante do texto, profissionais que 

temos na leitura um dos nossos mais importantes instrumentos de trabalho, e as possíveis 

contribuições da Psicologia para o estudo do texto e do ato de ler. 

 

  O DESENVOLVIMENTO INFANTIL NA PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL: A BUSCA POR UMA 

CONCEPÇÃO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO INTEGRAL 

 Área Temática: Desenvolvimento Humano 

JANAINA CASSIANO SILVA; VANESSA CRISTINA ALVARENGA – UNIVERSIDADE ESTADUAL 

PAULISTA – CAMPUS ARARAQUARA 

A Psicologia Histórico-Cultural surgiu no início do século XX na ex-União Soviética (URSS), no 

contexto da Rússia pós-revolucionária. Esta corrente tem como principais referências Liev 

Semiónovich Vygotsky (1896-1934), Alexis Nikoláevich Leontiev (1903-1979) e Alexander 

Románovich Luria (1902-1977), que junto com representantes como Daniíl Borísovich. Elkonin 

(1904-1984); Vasili Vasílievich Davidov (1930-1998); Alexandr Vladimirovich Zaporozhets (1905-

1981); Piotr Iakovlevich Galperin (1902-1988) e Lidia Ilínichna Bozhovich (1908-1981) compõem a 

chamada Escola de Vigotski. Essa corrente teórica, alicerçada nos pressupostos do materialismo 

histórico dialético enxerga a sociedade como aquilo que cria o próprio ser humano e não como algo 

externo ao indivíduo ou como uma força estranha à qual o indivíduo deve adaptar-se. Buscaremos 

neste mini-curso trabalhar com o desenvolvimento infantil, de zero a três anos, para essa 

perspectiva. As crianças de diferentes idades têm diferenças qualitativas profundas. Segundo 

Elkonin (1969), elas se interessam, pensam, sentem, atuam e se relacionam com a realidade de 

modos distintos. Vigotski, Leontiev e Elkonin concebiam o desenvolvimento infantil como fenômeno 

histórico e dialético, que não é determinado por leis naturais universais, porém encontra-se 

intimamente ligado às condições objetivas da organização social. Ademais não se desenvolve de 

forma meramente linear, progressiva e evolutiva, mas compreende saltos qualitativos, involuções e 

rupturas. Desta forma, estudar o desenvolvimento infantil significa “[...] estudar a passagem da 

criança de um período evolutivo a outro e a mudança de sua personalidade dentro de cada período 

evolutivo que tem lugar em condições histórico-sociais concretas” (ELKONIN, 1987, p. 106). 

Segundo Leontiev (1987), a criança no curso de seu desenvolvimento penetra ativamente no mundo 
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das relações humanas que a rodeia, assimilando as funções sociais das pessoas, as normas e 

regras de comportamento socialmente elaboradas. 

 

  O ANO DA PSICOLOGIA NA EDUCAÇÃO: BALANÇO, REFLEXÕES E DIRETRIZES 

 Área Temática: Formação do Psicólogo Escolar/Educacional 

MÔNICA F. B. CORREIA  

Esta proposta visa realizar breve balanço da Psicologia Escolar aproveitando o fechamento do ano 

eleito para pensar a psicologia em espaços educacionais. Envolverá reflexões sobre o que a 

literatura tem colocado como premissas para atuação legítima e seus desdobramentos; sobre 

diferentes resultados de pesquisas, em escolas públicas e particulares, com os diversos 

profissionais e estudantes que ali atuam, tendo como meta a construção de um perfil de atuação 

do(a) psicólogo(a) escolar educacional (PEE), especialmente nas regiões norte e nordeste; e ainda 

reflexões sobre as diretrizes para esta atuação construídas no seminário nacional de fechamento do 

ano da psicologia na educação, em Brasília, do qual a proponente participou ativamente. Essas 

análises apontarão caminhos para uma atuação relevante no cenário educacional. Tal procedimento 

justifica-se pela necessidade de instigarmos reflexos desejáveis na atuação do(a) PEE. Os objetivos 

serão alcançados através da identificação dos papéis assumidos pelo psicólogo no cenário escolar 

ao longo do tempo; por exemplo, “aplicador de testes”, “engenheiro humano”, que levaram a criação 

de estigmas ou endossaram injustiças sociais; “figura de marketing”, entre outros; da demonstração 

de conhecimentos fundamentais para a prática do(a) PEE; além da análise das diretrizes do 

seminário nacional. Pressupostos teóricos encontrados em documentos e discursos educacionais 

serão priorizados, a exemplo daqueles fundamentados em estudiosos como Piaget, Vygotsky e 

Wallon. Será possível perceber que o resgate do prazer em aprender deve ser, ao menos neste 

contexto histórico, a principal função deste profissional no cenário escolar. Este resgate passa 

necessariamente pela relação construída com o conhecimento; e a postura dos personagens 

envolvidos torna-se essencial nesta relação. Buscaremos instigar um fazer comprometido e nortear 

a construção de conhecimentos que subsidiam transformações expressivas – contribuindo para 

mudanças efetivas na relação de estudantes e mesmo de docentes com a construção do saber e 

para o fortalecimento da atuação do(a) PEE. 

 

  COMO PREPARAR UM ARTIGO CIENTÍFICO 

 MARIA IMACULADA CARDOSO SAMPAIO; APARECIDA ANGÉLICA PAULOVIC SABADINI- 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

   Formado de partes distintas, o artigo científico, compõe o corpo da revista científica. São 

considerados elementos pré-textuais do artigo: autores, título e subtítulo, resumo e palavras-chave 

na língua do original e em língua estrangeira. Os elementos textuais são a parte do artigo onde a 

matéria é exposta e desenvolvida e podem ser resumidos em introdução, onde é feita a 

apresentação das idéias, a revisão da literatura, o que o trabalho acrescenta de novo e os objetivos 

da contribuição. No desenvolvimento são apresentados o método utilizado na pesquisa, os 

resultados, a discussão sobre os dados encontrados e a conclusão, ou considerações finais. O pós-

texto é formado pelas referências normalizadas, anexos, e outros dados que complementam o 

artigo. Antes de enviar o manuscrito para publicação o autor deve consultar as normas editorias da 

revista para aprender sobre os tipos de contribuições e as normas editorias que deverá utilizar na 

composição do texto. Tanto a autoria como a co-autoria possuem responsabilidades legais e os 

responsáveis devem conhecer seus deveres e direitos. Selecionar uma revista de qualidade para 

submeter seu trabalho é outro procedimento que o autor precisa conhecer. O mérito de uma revista 

científica é determinado pelo valor das contribuições ali publicadas e a seriedade com que as 

informações são organizadas, principalmente em relação à metodologia aplica na investigação 

científica. O conhecimento de regras e normas facilita a composição do artigo e é um aliado do 

autor que, na era atual, sofre pressão por publicar um grande número de artigos que possuem alto 

impacto na avaliação acadêmica, científica e profissional. 
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  MARTIN BUBER E A EDUCAÇÃO 

 Área Temática: Formação do Educador 

GIZELE GERALDA PARREIRA ELIAS 

Financiador: INSTITUTO APHONSIANO DE ENSINO SUPERIOR – GOIÁS 

A construção da existência do homem reúne fragmentos importantes na elaboração de sua história e 

acontece nas interações com o outro, no meio onde concretiza suas relações. Isso suscita um 

respaldo, no que diz respeito às formas de comunicação entre as pessoas e abre caminho para uma 

dimensão estritamente humana, o diálogo. É a partir dele que o ser conquista o reconhecimento da 

sua singularidade. Entendendo a Educação como um contexto inter-relacional de significativa 

importância em todo este processo, o objetivo deste trabalho é tecer uma reflexão sistematizada 

sobre a filosofia do encontro de Martin Buber, analisando as possibilidades de uma articulação entre 

seus pressupostos teóricos e as questões que envolvem o ensinar e o aprender. Para Buber, a 

relação de maior valor existencial entre as pessoas é o encontro dialógico, a relação inter-humana 

em que a invocação encontra sua verdadeira e plena resposta. Sua filosofia do encontro propõe ao 

homem uma existência fundada no diálogo, sobressaindo o sentido profundo da categoria do entre. 

Na perspectiva buberiana o Eu não é uma realidade em si, mas sim, relacional. Não se pode falar no 

Eu sem o mundo. Em Buber, para auxiliar a realização das melhores possibilidades existenciais do 

aluno, o professor deve considerar seu  discípulo como alguém determinado em sua potencialidade, 

mais explicitamente, ele não deve ver nele uma simples soma de qualidades, tendências e 

obstáculos, ele deve compreendê-lo como uma totalidade e confirmá-lo por meio do diálogo, o qual 

poderá abolir obstáculos a favor do encontro na relação ensino-aprendizagem.   

 

  ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO ESCOLAR EM UMA PERSPECTIVA CRÍTICA: A ESCUTA DE ALUNOS 

COMO FOCO DE INTERVENÇÃO 

 Área Temática: Formação do Psicólogo Escolar/Educacional 

ANA KARINA AMORIM CHECCHIA; LYGIA DE SOUZA VIÉGAS – FACULDADE SÃO BENTO DA 

BAHIA 

Este mini-curso aborda a escuta de alunos na atuação de psicólogos escolares em uma perspectiva 

crítica. Para tanto, contextualiza a abordagem crítica em psicologia escolar, que, ancorada nos 

princípios do materialismo histórico dialético, privilegia a análise das raízes dos fenômenos escolares, 

em oposição à sua naturalização. Assim, reconhece a complexidade de fatores implicados no 

processo educacional, atentando para suas dimensões histórica, política, social, institucional, 

pedagógica e psicológica. Dentre os elementos que compõem a atuação do psicólogo escolar nesta 

perspectiva, destaca-se a importância de ouvir detidamente aqueles que constroem a vida diária 

escolar, sendo especial atenção dada aos alunos de escolas públicas (sobretudo em um país 

intensamente ancorado na desigualdade social). Trata-se de um enfoque tradicionalmente 

negligenciado pela psicologia, em que se predomina a produção acadêmica de autores que pouco se 

dedicam à escuta dos participantes do contexto escolar, sendo particularmente escassa a 

perspectiva discente em suas análises e interpretações. Além disso, muitas vezes as falas de alunos 

e familiares são interpretadas de forma psicologizante, desconsiderando-se a complexidade 

envolvida na construção do que pensam e dizem acerca de sua experiência escolar. Partindo dessas 

considerações, serão apresentadas propostas de atuação em psicologia escolar em uma perspectiva 

crítica cujo foco é a escuta de alunos, enfatizando seus aspectos teóricos e metodológicos, com base 

em trabalhados de importantes autores da psicologia escolar nesta abordagem, bem como em nossa 

experiência na área. Assim, não apenas serão explicitados procedimentos de aproximação da fala de 

alunos, ou seja, o ato mesmo de ouvir, mas também modalidades de escuta crítica dessas falas, ou 

seja, formas de analisar o que os alunos dizem, considerando o contexto mais amplo em que elas se 

pronunciam. Para ilustrar, serão apresentadas falas de crianças e adolescentes, bem como 

possibilidades de escuta (ou seja, análise) crítica, que levam em consideração a realidade 

educacional brasileira. 
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  ESPAÇOS POTENCIAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL PARA DESENVOLVER PARTICIPAÇÃO, 

AUTOGESTÃO E AUTONOMIA 

 Área Temática: Ensino Fundamental 

MARIA FERNANDA S. HENNEMANN  

Esta proposta de mini-curso tem como objetivo trabalhar com as concepções e práticas que 

envolvem a participação, a autonomia e a autogestão  no cotidiano dos alunos da primeira à quarta 

séries do ensino fundamental.  A articulação teórica ocorrerá  entre autores clássicos, tais como 

Dewey, Freinet, Freire e Piaget e autores contemporâneos como Bauman, Moraes, Puig e Enguita. O 

conceito central de espaço potencial apóia-se em Winnicott.  Inicialmente será apresentada uma 

pesquisa  cujos  dados foram coletados por meio de observações, entrevistas semi-estruturadas e 

desenhos, onde foram entrevistados 63 membros da comunidade escolar: professoras, diretoras, 

mães, pais, alunos, alunas,  funcionárias e psicólogas escolares. Posteriormente, problematizarei as 

seguintes categorias temáticas: proposta pedagógica, espaços participativos, espaços de autogestão, 

desafios na inclusão, participação dos pais e trabalho da psicologia na escola. Assim como 

discutiremos o papel da escola como espaço fértil para refletir e criar condições para uma 

convivência mais solidária entre os alunos. Desta maneira, ao constituir-se como uma instituição 

educativa em movimento, a escola pode buscar sustentação face à sociedade competitiva e pós-

moderna em que nos encontramos.   

 

  CONSTRUINDO RECURSOS PARA INTERVENÇÃO EM ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL 

 Área Temática: Orientação Profissional 

CARMEN LÚCIA REIS 

Em um contexto específico de formação na área da Psicologia Escolar e Educacional entendemos a 

figura do orientador profissional como uma peça chave que auxilia o jovem que escolhe a conciliar 

seus desejos pessoais com a sua satisfação profissional. Diante do cenário atual, marcado pelas 

inovações tecnológicas que transformam constantemente as atribuições e ocupações profissionais, 

percebemos a necessidade de criar ferramentas para intervenção que pudessem promover 

discussões mais abrangentes e possibilitassem diferentes olhares sobre si mesmo e sobre o mundo 

do trabalho. Nossa proposta é compartilhar reflexões sobre o papel do orientador profissional que nos 

convidaram a pensar e elaborar recursos e ações como, as “cartas reflexivas”, “Momentos Culturais” 

e “Jogos”, construídas juntamente com um grupo de estagiários que participam do estágio em 

Orientação Profissional realizado com grupos de estudantes de um curso pré vestibular alternativo e 

nos atendimentos individuais desenvolvidos na Clínica Psicológica da Universidade Federal de 

Uberlândia – MG. O uso de tais recursos mostrou-se eficaz para se trabalhar medos, receios 

relacionados à escolha de uma profissão e, ao mesmo tempo, auxiliou na descoberta de recurso, de 

potencialidades e na criação de novos sentidos sobre questões relacionadas ao vestibular e a 

preparação do jovem para o ingresso no Ensino Superior. 

 

  OS CADERNOS ESCOLARES COMO FERRAMENTA NO ATENDIMENTO À QUEIXA ESCOLAR 

 Área Temática: Pesquisa em Psicologia Escolar/Educacional 

ANABELA ALMEIDA COSTA E SANTOS- UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 

Os cadernos são objetos fundamentais no contexto escolar, servindo de suporte para o aprendizado 

e registro de atividades. Recorrentes em todas as etapas de ensino, são tão comuns nos espaços 

escolares que sua presença e utilização pouco tem sido discutida e tematizada. Ao longo do ano 

letivo, tornam-se cenário para muitas das relações que se dão na escola e materializam aspectos 

importantes da inserção do aluno na cultura escolar. Para os psicólogos que trabalham com questões 

escolares, seja na clínica ou em instituições de ensino, os cadernos podem ser importantes fontes de 

informações sobre o processo ensino-aprendizagem, as relações e situações vivenciadas na escola. 

Mas como compreender as informações que são oferecidas por esses materiais? Como atribuir 

significados aos registros escolares a partir de um referencial psicológico?  Este mini-curso, 

embasado nas contribuições teóricas da Psicologia Escolar Crítica e resultante de pesquisas 

desenvolvidas na primeira etapa do Ensino Fundamental, propõe-se a apresentar uma proposta de 

olhar e compreensão dos registros produzidos na escola. Considera-se que muito mais do que serem 
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materiais repletos de respostas a respeito da criança e de sua situação escolar, os cadernos podem 

ser importantes desencadeadores de perguntas. São, portanto, instrumentos que podem auxiliar na 

compreensão da queixa escolar, mediando conversas com crianças, pais e professores, além de 

possibilitarem a compreensão de aspectos da vivência escolar e abrirem possibilidades de 

intervenção no sentido de superação de dificuldades no processo de ensino-aprendizagem. 

 

  IDENTIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ESTUDANTES TALENTOSOS 

 Área Temática: Necessidades Educacionais Especiais/Inclusão 

ALTEMIR JOSÉ GONÇALVES BARBOSA; CARLOS EDUARDO DE SOUZA PEREIRA – 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA; FERNANDA DO CARMO GONÇALVES – 

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 

O mini-curso tem como objetivo apresentar aos participantes uma proposta de identificação e 

desenvolvimento de estudantes talentosos que tem como características fundamentais: 1) a busca 

ativa em sala de aula pelos estudantes mais capazes; 2) a participação dos docentes; 3) a 

identificação baseada em múltipos critérios, envolvendo múltiplos tipos de informação (habilidades 

cognitivas, desempenho acadêmico e em outros contextos, interesses, estilos de aprendizagem, 

criatividade etc.), múltiplas fontes de informação (testes, nomeação por pais e pares, auto-

designação etc.) e múltiplos momentos de avaliação; 4) o desenvolvimento integral dos alunos; 5) a 

parceria com a comunidade; 6) o estabelecimento de salas de aula inclusivas, capazes de acolher e 

promover o sucesso de todos os alunos; e 7) um continuum entre identificação e desenvolvimento. 

 

  ORIENTAÇÃO À QUEIXA ESCOLAR: UMA PROPOSTA CRÍTICA DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO 

A CRIANÇAS E JOVENS EM DIFICULDADES NA ESCOLARIZAÇÃO 

 Área Temática: Ensino Fundamental 

BEATRIZ DE PAULA SOUZA – UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

Nos cursos de Psicologia, tem sido freqüente a dicotomização entre os processos envolvidos na 

constituição da singularidade, de um lado, e os processos de socialização, de outro. Assim, no 

atendimento às queixas escolares verificamos que, nas clínicas, geralmente as práticas embasam-se 

em uma concepção de indivíduo que desconsidera sua constituição no bojo de grupos e instituições, 

em um tempo social determinado. A participação da escola e seu funcionamento cotidiano na 

construção destas queixas é reiteradamente desconsiderada. De modo semelhante, quando das 

intervenções institucionais, as dimensões singulares dessas queixas são comumente relegadas a um 

segundo plano, temendo-se o superdimensionamento dos aspectos individuais em detrimento dos 

institucionais. Procurando caminhos para a superação desta dicotomia, será apresentada a 

Orientação à Queixa Escolar. Trata-se de uma modalidade breve e focal de atendimento psicológico 

a crianças e jovens que enfrentam dificuldades  em seu processo de escolarização, desenvolvida no 

Instituto de Psicologia da USP. Orienta-se por um referencial dialético de compreensão e intervenção 

em queixas escolares, a partir de demandas individuais. Realiza-se o atendimento de todos os 

principais envolvidos na produção e manutenção da queixa -geralmente, criança/adolescente, pais e 

escola. No encontro das diferentes versões surgidas, a queixa é historicizada e problematizada e 

novos olhares são construídos. Considera-se as diversas dimensões da mesma e suas mútuas 

determinações, do sofrimento individual aos atravessamentos institucionais e sociais. Pensar o 

cotidiano da sala de aula tem-se revelado fundamental, assim como o resgate da potência de cada 

um dos implicados. Perguntas e instrumentos próprios tem sido desenvolvidos. O presente mini-curso 

pretende apresentar essa modalidade de atendimento, localizada na fronteira entre a Psicologia 

Clínica e a Escolar/Educacional. As práticas hegemônicas são analisadas e desconstruídas, a partir 

do desvelamento de seu caráter individualizante e acrítico. A Orientação à Queixa Escolar será 

apresentada em seus pressupostos teórico-práticos essenciais. A medicalização da Educação 

merecerá um destaque especial, dado seu notável crescimento recente no âmbito das abordagens às 

queixas escolares. A relação entre a busca de modalidades de atendimentos psicológicos que 

considerem os determinantes sociais, institucionais e históricos das demandas pelos mesmos, na 

investigação e na intervenção, e o compromisso social da Psicologia constitui a costura final desse 

mini-curso. 



 
ISSN-1981-2566 

                                                                                                                                                                     

7 
 

 

  ESTILOS EDUCATIVOS NA FAMÍLIA E NA ESCOLA 

 Área Temática: Prevenção 

MARIA JULIA FERREIRA XAVIER RIBEIRO; ELVIRA APARECIDA SIMÕES DE ARAUJO – 

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 

Estilos educativos consistem em  estratégias e técnicas utilizadas pelos adultos na educação de 

crianças e adolescentes, configurando-se em formas de relação que acontecem na família de origem 

e na escola, e representam os mais fortes determinantes na constituição do indivíduo. Uma tarefa 

relevante para o psicólogo escolar consiste na identificação dos estilos educativos e no apoio aos 

adultos para a formação de um repertório de práticas que favoreça o desenvolvimento da criança e 

do adolescente. O conteúdo versará sobre Conceito de estilos educativos, Identificação de estilo 

educativo de pais e professores e Apoio positivo às práticas educativas de pais e professores. Serão 

enfatizados os recursos desenvolvidos por autores brasileiros, como o Inventário de Estilo Parental 

de Gomide, e a proposta de intervenção de L. Weber. 

 

  PROCESSOS EDUCATIVOS ATRAVÉS DO TEATRO 

 Área Temática: Educação Informal 

ROBSON JESUS RUSCHE; SONIA SILVA RUSCHE – PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS 

O teatro representa uma possibilidade metodológica diversificada que precisa ser explorada pelos 

educadores de todos os níveis, ampliando suas possibilidades educacionais.  Essas manifestações 

representam um momento de revelação e participação efetiva da criança em seu processo educativo, 

desenvolvendo a autonomia e a descoberta dos sentidos e das possibilidades significativas e 

expressivas da aprendizagem.  As expressões da cultura e das potencialidades da criança, 

propiciadas pela experiência dramática e pela improvisação teatral, representam uma possibilidade 

significativa de ampliação dos contatos: educador e criança, criança e criança e, dessa forma, de 

transformação dos vínculos afetivos, reconhecimento das diferenças, acolhimento das expressões 

culturais, modificação da compreensão dos Tempos e da Organização dos espaços escolares.  Os 

educadores, através dessa metodologia, podem encontrar novas formas de lidar com os conteúdos, 

ampliando o seu conhecimento sobre as formas de pensar e de agir da criança, humanizando assim 

a relação professor-aluno.   O teatro modifica os espaços e transforma as relações com o tempo na 

instituição escolar, propiciando interações afetivas, prazerosas e criativas.  ETAPAS: JOGOS DE 

AQUECIMENTO E SENSIBILIZAÇÃO, JOGOS DRAMÁTICOS E MONTAGEM DE CENAS. 

 

  HISTÓRIAS INFANTIS COMO RECURSO PARA A INCLUSÃO ESCOLAR 

 Área Temática: Necessidades Educacionais Especiais/Inclusão 

ITALE LUCIANE CERICATO; LUCIA GHIRINGHELLO – UNIVERSIDADE PAULISTA 

Tendo em vista a inclusão de crianças com deficiência nas escolas de ensino regular proposta pela 

LDB 9.394/96 e que abre um campo de atuação e trabalho para o psicólogo escolar, este curso tem 

por objetivo discutir os preconceitos, estereótipos e estigmas presentes na literatura infanto-juvenil a 

respeito da deficiência.    O curso propõe a articulação entre arte, no caso a literatura, e a psicologia, 

salientando a mensagem implícita existente nestas obras como instrumento privilegiado para a 

formação de valores e normas que podem contribuir para corroborar as atitudes, os preconceitos e os 

estigmas existentes em relação às pessoas com deficiência.   Serão incentivadas as reflexões acerca 

dos mecanismos de defesa psicológicos presentes na relação com o diferente, utilizando como 

recurso alguns clássicos da literatura infanto-juvenil.    A atividade será realizada em dois momentos: 

uma discussão teórica e outra vivencial através da análise e discussão de histórias previamente 

selecionadas.   Como referencial teórico a proposta está embasada nos estudos de Lígia Amaral 

(1991)  e nos preceitos da psicologia sócio-histórica que compreende o desenvolvimento do homem 

articulado com suas condições históricas, culturais e sociais.   Ao final, espera-se que o profissional 

da psicologia, inserido na atuação escolar junto a pessoas com deficiência, disponha de um recurso 

de trabalho que possibilite uma reflexão sobre o processo inclusão/exclusão. Além disso, o curso 

busca facilitar ao profissional da psicologia uma estratégia para oferecer um suporte que integre 
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alunos, professores e comunidade escolar, estando inserido, portanto, na interface entre psicologia e 

educação. 

 

  CONTESTANDO A MEDICALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS ESCOLARES: DO CONTROLE DO CORPO E 

DA ROTULAÇÃO DO SER 

 Área Temática: Fracasso Escolar/Evasão 

ALECXANDRA MARI ITO; DEBORA DOMINGUES DOS SANTOS; FERNANDA PEREIRA 

GONÇALVES; SELENE APARECIDA MOURA SCHIAVO – INSTITUTO DE PESQUISAS E 

PRÁTICAS EM PSICOLOGIA ESCOLAR E EDUCACIONAL; DEBORAH ROSÁRIA BARBOSA – 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

A idéia de que a educação deveria cuidar também do controle dos movimentos do corpo, e através 

destes controlar as ações e pensamentos dos alunos, aliada ao conceito de normalidade como 

parâmetro de classificação e segregação dos que não se encaixavam na curva normal, a medicina, a 

psicologia e as ciências da saúde, durante muito tempo contribuiram para a manutenção desse 

controle. Dentro da proposta escolanovista, este pensamento já estava presente e tinha por objetivo 

viabilizar o projeto de modernização da nação. Esta concepção, ainda nos dias atuais, tem 

influenciado nos aspectos culturais, políticos e sociais, caminhando para a naturalização dessa 

classificação pelas sociedades e levando cidadãos comuns a necessitarem de nomes de 

enfermidades e transtornos, como explicação única para diversos problemas da vida cotidiana, como 

as que dão origem às queixas escolares. Assim, temos o processo de medicalização da vida escolar, 

que é a ação de dar uma aparência de problema biológico e centrado no indivíduo a questões de 

qualquer outra ordem, ficando os indivíduos à mercê desta normalização. Neste curso abordar-se-á 

este históríco e suas consequências na vida e no cotidiano escolar, passando pela construção dos 

diagnósticos como o de TDAH e a dislexia. 

 

  LIDANDO COM ASPECTOS MOTIVACIONAIS E PROBLEMAS EMOCIONAIS NO ENSINO DA 

MATEMÁTICA ELEMENTAR 

 Área Temática: Fracasso Escolar/Evasão 

JOÃO DOS SANTOS CARMO- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS 

O curso visa proporcionar um panorama acerca das investigações sobre estados emocionais e 

motivacionais presentes durante o ensino e a aprendizagem da matemática escolar e que podem 

interferir no desempenho dos alunos. Visa também refletir acerca de modelos tradicionais e modelos 

alternativos de ensino da matemática escolar e suas implicações e repercussões no desempenho 

dos alunos, identificar e descrever os problemas e dificuldades mais comumente encontrados no 

ensino e na aprendizagem da matemática escolar e, por fim, apontar alternativas que possam auxiliar 

a reverter e prevenir problemas e dificuldades na aprendizagem da matemática. O curso abordará 

aspectos relacionados às metodologias de ensino da matemática escolar, desde modelos tradicionais 

que utilizam controle aversivo até propostas mais interativas e facilitadoras da aquisição de conceito 

e habilidades matemáticas elementares. Serão discutidos os efeitos negativos de metodologias de 

ensino inadequadas comumente presentes no cotidiano escolar, desde a forma como se lida com 

"erros" dos alunos até dificuldades e problemas específicos (discalculia e acalculia) e transtornos 

emocionais como "síndrome da resposta correta", "desamparo aprendido" e "ansiedade à 

matemática". Os aspectos motivacionais e emocionais serão discutidos também em termos de 

alternativas metodológicas que podem auxiliar na reversão e prevenção de problemas e dificuldades 

de aprendizagem da matemática. 

 

  INCLUSÃO DE ALUNOS COM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO NO COTIDIANO ESCOLAR 

 Área Temática: Necessidades Educacionais Especiais/Inclusão 

CRISTINA MARIA CARVALHO DELOU- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

Financiador: UFF 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9394/96, estabeleceu no Art. 40, “o dever do 

Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: [...] III – Atendimento 

educacional especializado gratuito aos educandos com necessidades especiais, preferencialmente 
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na rede regular de ensino e V- Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação 

artística, segundo as capacidades de cada um”. Em relação ao aluno com altas 

habilidades/superdotação a Lei é rica em dispositivos e previsões nos níveis da educação básica e 

ensino superior, além de apresentar um capítulo próprio para a Educação Especial. Este curso tem o 

objetivo de oferecer informações aos psicólogos escolares e educacionais sobre a identificação e 

atendimento educacional escolar a alunos que apresentem características de altas 

habilidades/superdotação, contribuindo para a inclusão de cidadãos menos atingidos por estigmas e 

preconceitos. Os alunos com altas habilidades/superdotação estão, com certeza, matriculados nas 

classes comuns, contudo, muitas vezes passam desapercebidos. Podem ser excelentes alunos ou 

apresentar problemas específicos de aprendizagem. Mas não estão integrados aos seus grupos 

escolares. Integrar prevê a interação e, frequentemente, estes alunos, estão solitários no grupo de 

colegas e nos pátios dos recreios escolares, pois não têm pares para intercambiar interesses. É 

nossa responsabilidade contribuir para a diminuição destas distâncias e favorecer que estes alunos 

encontrem caminhos de se formarem cidadãos de forma mais ética e solidária, menos atingidos por 

estigmas e preconceitos. 

 

 

 

  RELAÇÃO ESCOLA E FAMÍLIA: CONVERSANDO SOBRE A REUNIÃO DE PAIS 

 Área Temática: Formação do Educador 

LUCIANA MARIA CAETANO 

Quando se estudam as bibliografias referentes à temática relação escola e família, observa-se que os 

autores têm um ponto de vista em comum: tal relação é assimétrica e complexa. Os professores 

relatam que, quando algo não vai bem na família, o resultado é refletido pelo comportamento do 

aluno na escola, sendo as questões atitudinais o maior foco de problemas. Os pais por sua vez não 

são especialistas em educação e vivenciam as dificuldades inerentes ao educar, buscando 

empiricamente as melhores intervenções junto às crianças. Qual o papel da família e qual o papel da 

escola? Como construir uma parceria baseada em cooperação entre as duas instituições, de modo 

que, o objetivo comum que as une, ou seja, a educação das crianças seja atingido? Para se 

responder tais questões esse mini-curso propõe dois momentos: o primeiro prevê uma reflexão a 

respeito das transformações vivenciadas pela escola e pela família afim de que se possa 

compreender as respectivas demandas para cada uma das duas instituições nos dias atuais, e o 

segundo apresenta várias dinâmicas para serem aplicadas nas reuniões de pais, momento no qual 

realmente acontece o encontro entre a relação escola e família. Assim esse mini-curso propõe 

portanto, a utilização adequada do momento da reunião de pais como espaço para a tomada de 

consciência a respeito da grande importância da construção da relação escola e família para o 

sucesso da aprendizagem e da formação das crianças. 

 

  FUNDAMENTOS PARA A INTERVENÇÃO DO PSICÓLOGO FRENTE À INCLUSÃO ESCOLAR 

 Área Temática: Necessidades Educacionais Especiais/Inclusão 

CARLA BIANCHA ANGELUCCI; SOLANGE APARECIDA EMILIO – UNIVERSIDADE 

PRESBITERIANA MACKENZIE 

A realidade educacional brasileira ainda aponta para a presença de grande contingente de pessoas 

significativamente diferentes que não têm garantido o direito à educação. Assim como a conquista do 

acesso, a obtenção de resultados relevantes na aprendizagem dos poucos que conseguem chegar 

aos bancos escolares também é meta distante. Os documentos que fundamentam a política de 

inclusão apresentam aspectos contraditórios, que acabam por redundar, muitas vezes, em 

desinformação ou inconsistência no campo das práticas. No concernente à Psicologia em sua 

interface com a Educação, temos acompanhado uma proliferação de pesquisas e propostas de 

intervenção que abordam: montagem de “equipes de inclusão”, criação de serviços de 

acompanhamento terapêutico de “alunos incluídos” ou de triagem e diagnóstico de alunos para 

“aferir” necessidades educacionais especiais. Não afirmamos que não haja condições específicas 

que precisem ser atendidas para que o direito à Educação se viabilize, mas que isto não se realizará 
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a partir de ações pontuais, que incidam tão somente em um determinado indivíduo ou grupo. Tais 

fenômenos merecem discussão, posto que apontam para a precária compreensão dos processos de 

exclusão e inclusão constituintes e constituidores da realidade social,bem como a permanência dos 

processos de saúde, ainda marcados pela lógica positivista, sobre a estrutura e o funcionamento das 

propostas educacionais. É preciso cuidarmos para que o brilho das estatísticas que enaltecem as 

conquistas da política educacional não ofusque a percepção da realidade precária em que se 

encontram todos os alunos e, portanto, também aqueles que apresentam diferenças significativa. Na 

perspectiva de contribuir para a proposição de diretrizes de intervenção do psicólogo na Educação, 

dois eixos serão privilegiadamente discutidos: compreensões subjacentes ao conceito de exclusão ao 

qual a política pública pretende contrapor-se; efeitos da proposição de programas de triagem, 

diagnóstico e tratamento como condição necessária e fundamental para a garantia da Educação para 

Todos. 

 

 

  O ATELIÊ AUTOBIOGRÁFICO COMO POSSIBILIDADE DE FORMAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE 

PROJETOS PROFISSIONAIS 

 Área Temática: Formação do Educador 

FABIANO FONSECA DA SILVA- UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

Passamos por um período de desagregação social, onde as estruturas sociais que forneciam suporte 

para as crises pessoais e profissionais estão em falência. Instituições como família, religião, escola, 

trabalho não surgem como espaços sociais consistentes que possibilitem a criação de projetos de 

futuro. Os ateliês biográficos de projeto, proposto por Delory-Momberger, surgem como uma proposta 

que possibilita, por meio da revisão da história pessoal, articular novos sentidos e atribuir 

significações inovadoras à trajetória pessoal e profissional. Os ateliês biográficos de projeto registram 

a história de vida a partir do registro da história passada e presente, possibilitando que dessa 

experiência surja o futuro e os projetos pessoais e profissionais. Os ateliês são realizados em grupos 

de até 12 pessoas cuja proposta Delory-Momberger descreve como tendo 6 etapas, sendo essas:   

Primeira etapa: apresentação e definição dos objetivos.  Segunda etapa: negociação do contrato de 

trabalho.  Terceira etapa: produção da primeira narrativa autobiográfica, com aproximadamente duas 

páginas.  Quarta etapa: formação de tríades dos membros dos grupos onde a narrativa será 

compartilhada e pedido de nova escrita autobiográfica.  Quinta etapa: socialização da narrativa com o 

grupo, escolha do escriba, que ouvirá o discurso da pessoa e o reescreverá em primeira pessoa. 

Intervenções do grupo são sempre no sentido de esclarecimento da fala. Redação definitiva de sua 

autobiografia.  Sexta etapa: Apresentação de relato final e constituição de projeto.  Delory-

Momberger afirma que o projeto emerge da narrativa da história de vida, do compartilhar com o grupo 

e da possibilidade de olhar as próprias experiências de um novo referencial. Pretende-se por meio 

desse curso oferecer uma visão dos ateliês biográficos de projeto e realização de exercícios que 

levem a uma melhor compreensão da proposta. 

 

  NARRATIVAS INFANTIS EM ABRIGOS 

 Área Temática: Leitura/Escrita 

CELIA VECTORE; CÍNTIA CARVALHO- UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 

Financiador: FAPEMIG 

O curso tem como objetivo apresentar uma proposta de intervenção psicológica junto às crianças 

abrigadas, por meio da utilização dos contos de fadas. As narrativas, a despeito das especificações 

diversas (Contos de Fadas, Mitos etc) podem ser inseridas em abrigos e contribuir para a formação 

de vínculos positivos e promotores de resiliência. A partir de dados coletados pelas autoras, tem-se 

que as narrativas se constituem em instrumento eficaz para a compreensão do universo da criança 

abrigada, pois permite o protagonismo de suas vivências, pelo desvio que fazem do esperado da 

história, direcionando a narrativa para situações da própria vida, rompendo e criando o inusitado. Os 

achados corroboram com as perspectivas de Steiner e Bruner, se mostrando  úteis no 

desenvolvimento do pensamento e linguagem da criança institucionalizada. O trabalho de contar 

histórias em abrigos não é uma atividade fácil, sobretudo pela situação de vulnerabilidade das 
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crianças, normalmente adultificadas por suas experiências difíceis. Mesmo assim, é possível a 

apropriação dos contos de fadas e outras narrativas infantis por psicólogos, mães sociais e outros  

mediadores, de modo a contribuir para a manifestação de fantasias, criação de imagens, elaboração 

de conflitos, especialmente se forem narrados  em clima de verdade e envolvimento entre todos. O 

curso   terá a duração de quatro horas,  com a seguinte ementa: 1. Apontamentos sobre o abrigo e a 

criança em situação de risco; 2. A importância dos contos de fadas para o desenvolvimento e 

aprendizagem infantil: perspectivas de Steiner e Bruner; 3. A instrumentalização dos contos de fadas 

pelo psicólogo. 

 

  PROMOÇÃO DA AUTO-REGULAÇÃO EM CRIANÇAS SUB10: MATERIAIS DO PROJECTO 

SARILHOS DO AMARELO 

 Área Temática: Prevenção 

PEDRO JOSÉ SALES LUÍS FONSECA ROSÁRIO 

Enquadrado na perspectiva sociocognitiva este projecto pretende trabalhar desde cedo (crianças dos 

5 aos 9 anos) as dimensões implicadas na auto-regulação (e.g., autonomia, responsabilidade, 

compromisso face à tarefa, reflexão metacognitiva) no sentido de desenvolver estratégias de 

aprendizagem e processos de auto-regulação que terão impacto no futuro da criança quando 

aplicados às tarefas escolares e a outras áreas de vida. Esta intervenção visa ensinar e treinar 

práticas auto-regulatórias em contexto, através de desafios assentes numa estória onde os 

personagens são confrontados com vários problemas e desafios. A partir da narrativa, uma 

metodologia tão próxima das crianças do pré-escolar, musculamos as competências do aprender a 

aprender assentes num racional teórico coeso que confere intencionalidade e estrutura, não só ao 

nosso Programa como a toda à prática educativa. Todas as competências específicas (e.g., o ensaio 

das diferentes etapas do processo de resolução de problemas, a antecipação das consequências dos 

comportamentos adoptados, a promoção de um comportamento mais reflexivo sobre as 

aprendizagens efectuadas) a desenvolver com este Projecto convergem num objectivo principal que 

consiste em identificar e aplicar as três fases do processo de auto-regulação da aprendizagem: 

planificação, execução, avaliação (PLEA) a tarefas concretas. A definição dos objectivos que guiam 

este Projecto e alguns instrumentos específicos de natureza tecnológica construídos 

intencionalmente para promover processos cognitivos e de auto-regulação serão apresentados e 

discutidos neste curso. 

 

   

 

AFETIVIDADE E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS: CONSTRUINDO O SUCESSO ESCOLAR 

 Área Temática: Formação do Educador 

SÉRGIO ANTONIO DA SILVA LEITE –UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

O presente curso tem como objetivos: a) identificar e analisar o papel da afetividade nas práticas 

pedagógicas desenvolvidas pelo professor em sala de aula; b) discutir diretrizes para o planejamento 

e desenvolvimento das práticas pedagógicas visando ampliar as condições de inclusão intra-escolar 

– o sucesso escolar; c) discutir alternativas deste conhecimento para o trabalho dos psicólogos 

escolares. A proposta deste mini-curso tem como referência o trabalho de pesquisa desenvolvido há 

10 anos pelos membros do Grupo do Afeto, sob a orientação do autor, na Faculdade de Educação da 

UNICAMP. As bases teóricas estão ancoradas na teoria de desenvolvimento de H. Wallon e na 

abordagem histórico-cultural de L. S. Vygotsky. Supõe-se que o conhecimento, atualmente 

disponível, sobre a relação afetividade e práticas pedagógicas pode se constituir como bases teóricas 

para o planejamento de formas de intervenção dos psicólogos escolares, que enfatizam uma ação 

educacional e preventiva na escola. 
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  ENSINANDO A UTILIZAR A TÉCNICA DE CLOZE NA AVALIAÇÃO DA COMPREENSÃO EM 

LEITURA 

 Área Temática: Leitura/Escrita 

KATYA LUCIANE DE OLIVEIRA 

A leitura com compreensão assume grande importância no contexto escolar, pois ela permite a 

reflexão crítica e criativa acerca dos fatos.  A psicologia do processamento da informação tem sido 

utilizada para se compreender os esquemas mentais envolvidos no momento da leitura, tendo por 

base duas perspectivas: botton-up e top-down. A primeira considera o leitor como processando toda 

palavra e fazendo uma análise intensiva de seu significado. A segunda pondera que o leitor deve ser 

alguém que possui um bom nível de abstração textual, recorrendo ao entendimento contextual para 

construir a compreensão. Estudos evidenciam que muitos alunos demonstram dificuldades ao ler e 

compreender um texto, configurando uma leitura marcada apenas pela decodificação dos símbolos 

linguísticos.  Nessa direção, a técnica de Cloze, criada por Taylor em 1953, vem sendo muito 

utilizada para mensurar a compreensão em leitura nas diferentes séries escolares. A técnica consiste 

na omissão sistemática de todos os 5º s vocábulos do texto, no local se coloca um traço de tamanho 

proporcional a palavra omitida. Tal técnica apresenta diversas possibilidades de aplicação e 

pontuação e pode se reverter em uma ferramenta preciosa de diagnóstico ou como um meio para o 

desenvolvimento da leitura com compreensão. 

 

  AVALIAÇÃO COGNITIVA DE CRIANÇAS E RELAÇÕES COM A APRENDIZAGEM 

 Área Temática: Avaliação e Medidas no Contexto Escolar 

SEBASTIAN URQUIJO 

O curso apresenta técnicas e tarefas para avaliação cognitiva e neuropsicológica de crianças com 

idades entre 5 e 16 anos. Explicam-se tarefas simples de avaliação, contidas numa bateria, para 

obter informação de memória, atenção, funções executivas, cálculo, escrita, leitura, compreensão. 

Propõe relações do funcionamento cognitivo com a aprendizagem, especificamente da alfabetização. 

Explica a utilidade do instrumento no contexto escolar. 

 

  MODELOS DE AVALIAÇÃO DO TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE: 

APLICAÇÕES NOS ÂMBITOS CLÍNICO E ESCOLAR 

 Área Temática: Avaliação e Medidas no Contexto Escolar 

CAROLINE TOZZI REPPOLD  

A manifestação clínica do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade é caracterizada por uma 

tríade de marcadores relacionados à desatenção, hiperatividade e impulsividade. Esses indicadores, 

em geral, iniciam precocemente e trazem importantes prejuízos sociais e emocionais aos indivíduos, 

os quais tendem a ser agravar ao longo do desenvolvimento em razão das situações de rejeição e 

exclusão social às quais o indivíduo se expõe e das comorbidades que implicam. Assim sendo, a 

identificação precoce desses marcadores permite o planejamento de intervenções terapêuticas que 

auxiliem o sujeito a enfrentar de modo mais assertivo as dificuldades decorrentes do transtorno. No 

entanto, atualmente o TDAH é um diagnóstico superrepresentado em amostras clínicas devido a 

peculiaridades da investigação desse construto, como por exemplo, a proximidade dos sintomas 

típicos desse quadro com os critérios diagnósticos de outros transtornos relacionados a condutas 

anti-sociais e a ineficácia de determinadas práticas disciplinares aplicadas às crianças em situação 

familiar ou escolar.  Assim, a fim de apresentar um modelo de avaliação de indicadores de TDAH, o 

curso objetiva discutir achados atuais da literatura científica sobre diretrizes diagnósticas desse 

transtorno, diagnósticos diferenciais, características da evolução do quadro de TDAH e o uso de 

técnicas psicológicas para avaliação desses marcadores. 
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  ESTÁGIOS E SUPERVISÃO EM PSICOLOGIA ESCOLAR: FUNDAMENTAÇÃO, EXPERIÊNCIAS, 

ERROS E CRIAÇÕES 

 Área Temática: Formação do Psicólogo Escolar/Educacional 

ADRIANA MARCONDES MACHADO – UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

O trabalho nas escolas visa intervir em um processo de produção para alterar um campo de forças 

(saberes/poderes). Essa atitude exige clareza nos objetivos, exige bastidores, estratégias, 

avaliações. É uma ação política que se dá nos encontros, na experimentação. Não vamos mostrar 

nada ao professor, não vamos convencer o professor de nada, vamos fazer aparecer forças que se 

encontram submetidas a forças hegemônicas com o objetivo de produzir essa alteração do campo. 

Como? Afetando o campo problemático de maneira que as questões possam ser entendidas, 

percebidas, sentidas, como efeito desse campo. O conceito de produção de subjetividade para 

autores como Foucault e Deleuze, abre a possibilidade de pensarmos em intervirmos nos próprios 

modos de subjetivação. Nesse sentido, o processo de produção de subjetivação, e não o sujeito, 

passa a ser nosso foco no trabalho. E, ao falarmos em subjetivação, iremos problematizar também os 

efeitos de interpretação, julgamento e ressentimento que tem dominado algumas práticas 

psicológicas frente à educação. Apresentaremos essa discussão através das experiências de estágio 

e supervisão. 

 

  ORGANIZAÇÃO DE ESPAÇOS LÚDICOS, FUNÇÃO E PERFIL DO LUDOEDUCADOR 

 Área Temática: Formação do Educador 

ROSELI APARECIDA MONACO 

A criança, atualmente, perdeu espaços de brincar pela violências das cidades, falta de tempo e de 

espaços. O brincar é  essencial para a saúde da criança, pois aumenta a sociabilidade com os pares, 

libera tensões, ajuda no desenvolvimento cognitivo, colabora na  exploração e curiosidade. A  criança 

ainda na brincadeira, pode representar papéis que assumirá no futuro. De acordo com teóricos do 

desenvolvimento (Piaget e Vygotsky) por meio da brincadeira tem a oportunidade de praticar suas 

competências e habilidades de uma forma relaxada e prazerosa e ajuda a exercitar as estruturas 

cognitivas. Salientam que todo o comportamento da criança pode ser estudado por meio de suas 

brincadeiras  e da seriedade dos adultos que os assistem. Assim, pode-se ajudar na resolução de 

problemas afetivo, sociais e de aprendizagem. Para os psicanalistas o brincar é uma excelente forma 

de elaboração de ansiedades e conflitos, bem como proporciona a criança: lidar com problemas da 

vida cotidiana, trabalhar sua energia física e aliviar tensões, trabalhar com frustações, expressar 

sentimentos verdadeiros em situação de terapia, meio de aliviar experiências dolorosas, criar 

fantasias para atender as necessidades não satisfeitas ou cuja expressão foi reprimida. A 

Brincadeira: favorece as potencialidades da criança, proporcionar jogos desenvolve autonomia e 

senso de responsabilidade, desenvolve a inteligência, a criatividade e sociabilidade, incentiva a 

valorização do brinquedo como atividade geradora do desenvolvimento intelectual, social e 

emocional; enriquece o relacionamento entre as crianças e suas famílias; propicia à criança entrar no 

mundo da fantasia; envolve pais e comunidade, orientando-os sobre brinquedos e brincadeiras, 

ensina a criança formas lúdicas; oferece informações sobre diferentes formas de utilização dos 

brinquedos, contribuindo para a ampliação do referencial infantil. Perfil do ludoeducador: ter 

sensibilidade, bom humor e competência,  gostar de brincar e saber brincar. 

 

  PSICOLOGIA ESCOLAR E A EDUCAÇÃO PARA OS DIREITOS HUMANOS 

 Área Temática: Educação e Direitos Humanos 

REGINA LUCIA SUCUPIRA PEDROZA – UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 

A Psicologia Escolar vem se constituindo como campo de conhecimento e atuação que envolve 

muitas discussões a partir do crescimento das demandas nas diferentes instituições sociais. O 

profissional de psicologia precisa constantemente refletir sobre seu modo de atuação, buscar novas 

perspectivas para sua intervenção e questionar o conhecimento psicológico e seus instrumentos 

tradicionais, adaptando-os aos novos contextos e necessidades que surgem ao longo da história. 

Reconhecendo-se a importância da psicologia no contexto escolar, junto aos alunos, às suas famílias 

e aos professores, entendemos que a atuação do psicólogo está diretamente voltada para o 
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desenvolvimento do ser humano como sujeitos de direitos. Desse modo, é preciso uma atuação 

direcionada para o desenvolvimento de um direito universal e inalienável como parte integral dos 

direitos humanos fundamentais. Junto aos professores, o psicólogo escolar deve encorajá-los a 

desenvolver cada vez mais um papel ativo no processo educacional, visando uma prática pedagógica 

inspirada pelos valores e princípios dos direitos humanos vistos como uma invenção humana, em 

constante processo de construção e reconstrução. Para tal, o mini curso tem como objetivo refletir 

sobre o papel do psicólogo escolar na formação pessoal do professor enquanto sujeitos sociais da 

construção da proposta de educação para os direitos humanos. 
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PARTILHANDO EXPERIÊNCIAS 

 

A PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM DISCUSSÃO: RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA EM AVALIAÇÃO 
INSTITUCIONAL 

 Área temática: Avaliação e Medidas no Contexto Escolar 
ANAMARIA CAMILO ALVES; ADELINA NOVAES; YONARA DANTAS DE OLIVEIRA – FUNDAÇÃO 
GETÚLIO VARGAS 

O SINAES – Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior – recomenda que o processo de 

auto-avaliação institucional seja o cerne do processo de avaliação das instituições de ensino 

superior. O presente trabalho ganha destaque quando trata dos cursos de pós-graduação lato 

sensu, já que não existe uma legislação que proponha o complemento do processo de auto-

avaliação por uma avaliação externa. Sendo assim, cabe a nós, educadores envolvidos nesse 

processo, discutir e elaborar parâmetros para essa classe de cursos e suas formas de avaliação. 

Nesse sentido, apresentamos um processo de auto-avaliação institucional que vem sendo 

desenvolvido em um curso de pós-graduação lato sensu em direito da cidade de São Paulo. Parte-

se do entendimento de que a produção de conhecimento implica em um questionamento da 

realidade para a sua compreensão, e que isso possibilita a significação de ações, estruturas e 

movimentos institucionais – base para a formação de uma identidade institucional e para o constante 

aprimoramento dos processos educativos. Assim, a coleta de informações vem sendo realizada por 

meio de diversos instrumentos como grupos focais, questionários, entrevistas e matrizes de análise 

documental. Essas informações são reunidas em um dossiê que possibilita a ressignificação dos 

dados por parte da comunidade interna. Já que os órgãos governamentais não dedicam sua atenção 

aos cursos de pós-graduação lato sensu, a auto-avaliação se configura como uma forma de 

aprimoramento das instituições de ensino. 

 

AVALIAÇÃO PSICOPEDAGÓGICA: UM OLHAR CUIDADOSO DAS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM. 

 Área temática: Avaliação e Medidas no Contexto Escolar 
   LETICIA BENVENUTI CASTELO  

Este resumo refere-se ao relato de uma avaliação psicopedagógica realizada no segundo semestre 

de 2008, com um aluno de ensino superior. O aluno procurou o Projeto de Avaliação 

Psicopedagógica por encaminhamento da Assistente Pedagógica de seu curso. Além do encontro 

inicial, foram realizados mais cinco encontros de avaliação. O aluno procurou atendimento 

acompanhado de sua mãe, apresentando como queixa principal dificuldades em algumas disciplinas 

do curso. Neste primeiro contato, contaram que o jovem já havia sido diagnosticado por um 

neurologista, quando tinha doze anos, como disléxico, no entanto, não teve nenhum 

acompanhamento psicopedagógico a partir deste diagnóstico. A partir da entrevista inicial, o objetivo 

principal da avaliação psicopedagógica foi compreender a dificuldade do aluno, tendo como base as 

características da dislexia. Foram utilizados diferentes recursos, a saber: atividades lúdicas – como 

exercícios de sudoku, caça-palavras e desafios de lógica; testes psicológicos – como G-36 e TADS 

(Teste de Atenção Difusa e Sustentada); técnica da linha da vida e atividades de leitura e escrita. 

Cabe acrescentar que o foco de todas as atividades, inclusive dos testes psicológicos, foi perceber 

como o aluno desenvolvia as atividades e não o resultado em si. Após a avaliação psicopedagógica, 

pôde-se identificar características de uma dislexia em grau leve, juntamente com uma falha em seu 

processo de alfabetização. Cabe ressaltar que o diagnóstico da dislexia deve ser realizado de 

maneira interdisciplinar, no entanto a partir das atividades realizadas, percebeu-se indícios de uma 
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dislexia visual/diseidética. Foi sugerido continuidade do acompanhamento psicopedagógico, bem 

como orientação para o aluno, para a família e para a equipe docente do curso de origem do aluno 

acerca das características da dislexia. 

 

DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM: A PRÁTICA EM PSICOLOGIA ESCOLAR A PARTIR DE UMA POSTURA 
PROFISSIONAL CRÍTICA 

 Área temática: Avaliação e Medidas no Contexto Escolar 
   MARCELA CRISTINA DE MORAES – UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
   Financiador: UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – JATAÍ 

 Este relato é fruto de um trabalho realizado em um colégio particular em Itumbiara –GO, cuja 

demanda versava sobre um trabalho clínico na escola. Para tanto, a instituição reuniu em uma lista 

nomes de 20 alunos matriculados desde a Educação Infantil até o 5º ano do Ensino Fundamental. 

Ao lado dos nomes apareciam queixas diversas como: agitado, agressivo, indisciplinado, disperso, 

dificuldades na leitura e escrita, carente, lento, entre outras derivações. Considerando que ao 

recusar este trabalho a escola poderia achar outro profissional que o fizesse, optou-se por aceitar, 

sob a condição de que a análise individual da criança seria parte de um processo maior, que 

também envolveria pais, professores e a escola. Deste modo, analisou-se toda a estrutura física e 

filosófica da escola; em seguida foram realizadas observações nas salas de aula, sem saber a 

princípio quais eram as crianças da lista para avaliação buscando entender as relações que eram 

estabelecidas e os recursos e metodologia utilizada pelo professor. Num segundo momento as 

crianças foram convidadas para um encontro individual, no qual, passaram por uma avaliação 

qualitativa do seu desenvolvimento afetivo, cognitivo e social. As avaliações ocorreram de acordo 

com a idade da criança e foram construídas a partir de instrumentos lúdicos como: desenhos, jogos 

diversos e livros infantis. Após a avaliação individual os pais da criança eram convidados para 

esclarecer dúvidas e oferecer mais informações e diante da conclusão de cada caso dava-se uma 

devolutiva para todos os envolvidos, a fim de construir possíveis alternativas para ajudar no 

desenvolvimento da criança. Apenas dois casos foram encaminhados para atendimento psicológico 

fora do ambiente escolar. Assim, percebe-se que a postura profissional do psicólogo é importante 

para construir de uma psicologia escolar que vá além da critica, isto é, que possa oferecer 

intervenções que promovam a saúde de todos os envolvidos. 

PSICOLOGIA ESCOLAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL: HÁBITOS DE HIGIENE POR MEIO DA BRINCADEIRA 

 Área temática: Desenvolvimento Humano 
   ALCIANE BARBOSA MACEDO PEREIRA  

O presente trabalho é resultado de um projeto de atuação de uma psicóloga voluntária, estagiária do 

Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Psicologia Escolar oferecido pelo Centro de Atendimento e 

Estudos em Psicodrama e chancelado pela Universidade Católica de Goiás. O projeto foi elaborado 

depois de um mapeamento em uma instituição filantrópica de educação infantil em Goiânia. A 

criança está inserida na atualidade no sistema educacional cada vez mais cedo, principalmente em 

virtude da entrada e permanência feminina no mercado de trabalho. A instituição de educação 

infantil não deve se assumir, no entanto, como um lugar para cuidar de crianças (numa visão 

assistencialista) e sim um lugar para educá-las levando em conta todos os aspectos do seu 

desenvolvimento. Como a saúde é fundamental para o desenvolvimento humano e envolve os 

hábitos de higiene, o presente estudo é resultado do projeto “Hábitos de higiene: brincando e 

cuidando da nossa saúde”. Foram utilizadas músicas infantis, construção de desenhos, fantoches e 

vídeos curtos em atividades coordenadas pela psicóloga junto às duas educadoras, uma auxiliar e 
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25 crianças de dois a cinco anos, em diversos ambientes da instituição. Além de proporcionar a 

socialização entre todos os participantes, as atividades possibilitaram a maior conscientização e 

mudanças vivíveis dos participantes acerca dos hábitos de higiene como formas de se prevenir 

doenças e de se promover saúde de maneira divertida, contextualizada e lúdica. A Psicologia 

Escolar pode dessa forma, através de projetos a partir do levantamento das necessidades da 

instituição de educação infantil, promover aprendizagem e desenvolvimento das crianças, bem como 

dos educadores e demais atores da instituição, mediando o processo de tomada de consciência e 

mudanças de ações em relação ao compromisso com o próprio desenvolvimento e o 

desenvolvimento do outro. 

DESENVOLVIMENTO PSICOSSOCIAL DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO: UM DESPERTAR PARA A BUSCA 

 Área temática: Desenvolvimento Humano 
   MARIA EUFRASIA DE FARIA BREMBERGER – PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE 

CAMPINAS 
Essa experiência é oriunda de uma atividade exercida como psicóloga-voluntária em uma ONG por 

2 anos. Meu trabalho foi desenvolvido junto a grupos de adolescentes inseridos no programa de 

capacitação do primeiro emprego. O objetivo inicial era propiciar aos adolescentes um maior 

conhecimento relacionado ao mundo do trabalho e das profissões. Durante os encontros percebi a 

necessidade de abrir um espaço destinado ao auto-conhecimento bem como um momento de 

reflexão sobre os desafios da vida e o exercício da cidadania. Em suma, proporcionar condições 

facilitadoras e favoráveis de crescimento pessoal com vistas a uma conscientização do significado 

do trabalho e todas as implicações que ressoam no âmbito familiar, social e psicológica. Por ser um 

projeto que estava sendo implementado na Instituição, tive a autonomia de compor o projeto 

pedagógico e suas especificidades em parceria com uma educadora social. Constituiu-se de dois 

blocos sendo a parte técnica e a parte psicossocial. Ao final de cada trabalho fazíamos uma 

avaliação do projeto junto aos adolescentes através de um momento reflexivo e retomada dos 

aspectos trabalhados no decorrer dos encontros. Pelas expressões dos jovens notava-se uma 

melhora na auto-estima e auto-confiança. Alguns já tinham identificado suas capacidades, interesses 

e sentiam-se mais motivados para buscar trabalho e enfrentar os desafios, com maior segurança, 

através do próprio conhecimento das experiências e vivências pessoais. Consideramos que os 

avanços poderiam ter sido melhores se tivéssemos contado com um pouco mais de infra-estrutura. 

No entanto, para tentar minimizar os efeitos da precariedade com a qual nos deparamos, buscamos 

fazer desses obstáculos elementos de estudo no sentido dos jovens perceberem os empecilhos que 

encontraram no cotidiano em todas as dimensões de sua vida, os quais deverão tentar superar para 

não se entregarem ao conformismo. 

PSICOLOGIA EDUCACIONAL: TRILHANDO CAMINHOS JUNTO A EQUIPES MULTIDISCIPLINARES 

 Área temática: Desenvolvimento Humano 
   RAQUEL PONDIAN TIZZEI; ELOISA H. ROCHA GIMENEZ – CENTRO UNIVERSITÁRIO 

ANHANGUERA 
Este trabalho apresentará uma intervenção realizada por duas psicólogas junto a um Núcleo de 

Apoio Técnico Educacional de uma cidade no interior do Estado de São Paulo durante o período de 

setembro de 2007 a dezembro de 2008. Esse Núcleo é municipal e vinculado à Secretaria da 

Educação. Foi fundado em 2002 e é composto por: Diretor; coordenador, psicólogos, pedagogos, 

psicopedagogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas e assistentes sociais. Tal Núcleo recebia uma 

grande demanda de encaminhamentos, a maioria realizada pelas escolas. As queixas 

encaminhadas eram diversas: problemas comportamentais e familiares e de aprendizagem. Os 



 

 

 

 

 

 
ISSN-1981-2566 

                                                                                                                                                                     

4 
 

profissionais do Núcleo trabalhavam essencialmente em uma perspectiva clínica, realizando 

atendimentos individuais em uma proposta remediativa. Como lista de espera por atendimento 

estava muito grande sentiu-se necessidade de uma assessoria que fosse realizada por psicólogas 

educacionais e foi mediante essa solicitação que uma nova proposta de trabalho iniciou-se. Esta 

teve como propósito inserir e direcionar o trabalho de toda a equipe do Núcleo na escola e teve a 

prevenção como foco. Muitas ações e muitas conquistas aconteceram, tais como: mudança no 

roteiro de triagem, formação de três equipes de trabalho, distribuição da carga horária de trabalho de 

forma que pelo mesmo 6 horas fossem destinadas a intervenção nas escolas. As 33 escolas 

municipais foram distribuídas entre cada equipe. As assessoras destinaram aproximadamente 8 

horas semanais ao Núcleo, distribuídos em reuniões que aconteceram com cada equipe e 

coordenadora. Reuniões com os diretores e coordenadores de escola, bem como profissionais da 

saúde, também fizeram parte dessa intervenção. Concluiu-se que o trabalho de assessoria trouxe 

transformações significativas, pois, a lista de espera diminuiu, as intervenções e formas de 

compreensão da queixa escolar foram alteradas, os profissionais se depararam com as reais 

necessidades escolares e familiares e ocorreu uma maior integração do Núcleo com a rede 

municipal de ensino. 

AFETIVIDADE NA ESCOLA: UMA EXPERIÊNCIA DE MEDIAÇÃO DA PSICOLOGIA ESCOLAR-EDUCACIONAL 
COM PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 Área temática: Formação do Educador 
   ANA PAULA PETRONI; VERA LÚCIA TREVISAN DE SOUZA – PONTÍFICIA UNIVERSIDADE 

CATÓLICA DE CAMPINAS; ANA PAULA PETRONI – PONTÍFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE 
CAMPINAS  

Este trabalho objetiva discutir e refletir com professores do Ensino Fundamental de uma escola da 

rede pública do município de Campinas, sobre a afetividade nas relações estabelecidas na escola. A 

proposta desenvolvida partiu de uma avaliação diagnóstica realizada em 2007, por estagiários do 

curso de Psicologia da Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUCCamp) e por nós. Foram 

realizadas observações em salas de aula e nas reuniões semanais dos professores (TDC – Trabalho 

Docente Coletivo), que permitiu que fossem estabelecidas relações com os sujeitos desse contexto 

(alunos, professores e equipe gestora). No ano de 2008 iniciamos um projeto de intervenção que 

visava oferecer aos professores a oportunidade de expressarem seus afetos – emoções e 

sentimentos – tomando por base os conceitos de Henri Wallon sobre afetividade e seu 

desenvolvimento. Os encontros ocorreram quinzenalmente ao longo do ano letivo, quando 

articulamos estudo teórico, reflexões e vivências, mediados por textos, filmes, leituras de imagem e 

depoimentos. Encontramos professores que apresentavam extremo cansaço, desânimo, solidão, 

assim como queixas de falta de orientação e apoio para lidar com as demandas que se apresentam 

à escola atualmente. As ações desenvolvidas no projeto constituíram-se, segundo os professores, 

como espaço para a expressão de suas angústias e reflexão sobre as formas de lidar com as 

emoções próprias e dos alunos, assim como sobre o papel da escola em relação aos aspectos 

afetivos. Como resultado, constatamos a construção de um bom vínculo com os professores e a 

abertura da escola – direção e orientação pedagógica – para a atuação de estagiários de psicologia 

e dos mestrandos e doutorandos com seus projetos de pesquisa e intervenção. A equipe gestora, 

por exemplo, declara a importância da ação do psicólogo na escola e continua solicitando nossa 

presença, entendendo que temos trazido contribuições para as mudanças necessárias, ainda que 

insuficientes. 



 

 

 

 

 

 
ISSN-1981-2566 

                                                                                                                                                                     

5 
 

 
BRINQUEDOTECA – UMA EXPERIÊNCIA EM SAÚDE E EDUCAÇÃO 

 Área temática: Formação do Educador 
   ELISETE GOMES NATÁRIO; FAUSTA A. ORNELAS MELLO – UNIVERSIDADE METROPOLITANA 

DE SANTOS/UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO – CAMPUS GUARUJÁ  
A experiência é proveniente da Faculdade de Educação e Ciências Humanas de uma universidade 

particular do Município de Santos. Pertence ao estágio em Educação Infantil e Gestão Educacional 

que se realiza na Brinquedoteca da Instituição. Envolve, em média, com 35 crianças de três a onze 

anos, 2 docentes e 100 estudantes de Pedagogia que se subdividem em grupo de 20 para cada 

encontro. O projeto da Brinquedoteca tem como um dos eixos, valorizar o resgate do brincar para as 

crianças da região tida como cortiço. Outro eixo é oferecer aos estudantes da Pedagogia e outras 

áreas como a da Saúde a (re)significação da teoria e prática. Esta experiência teve um cunho 

coletivo e multidisciplinar e desenvolveu atividades para estimular as ações de cidadania voltadas a 

Educação e Saúde. Foi oferecido à comunidade oficinas de vivência com profissionais e estudantes 

de Pedagogia, Veterinária, Enfermagem, Odontologia e Engenharia de Alimentos. Enfermagem 

participou com oficinas sobre acidentes domésticos e orientações sobre como evitar a pediculose 

(piolho) e a escabiose (sarna). Engenharia de Alimentos desenvolveu oficinas sobre o preparo de 

alimentos e as propriedades nutricionais de cascas, talos e folhas. Odontologia ofereceu uma 

palestra sobre Saúde Bucal. Veterinária ofereceu oficina às crianças sobre Zoonose e Bem Estar 

dos Animais. Pedagogia manteve as atividades lúdicas e pedagógicas realizadas semanalmente na 

Brinquedoteca:: Contador de História, Pintura., Confecção de Brinquedos etc. Acrescentou mais 

duas: Natureza e Sociedade e Higiene Dental. Esta vivência resgatou que o mundo do brincar e da 

criança são entrelaçados na educação e saúde – fundamentais para um trabalho social que abra 

fronteiras e possibilidades na busca de justiça social e da formação dos acadêmicos. 

A DIFÍCIL ARTICULAÇÃO ENTRE A DEMANDA OFERECIDA PELA INSTITUIÇÃO E A IDENTIFICADA PELO 
PSICÓLOGO EDUCACIONAL 

 Área temática: Formação do Educador 
   FÁTIMA REGINA PIRES DE ASSIS; GERMANO HENNING; VICTOR NICOLINO DE FARIA; LIVIA 

FAGGIAN – PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 
A experiência a ser partilhada refere-se a estágios desenvolvidos num dos grupos de supervisão do 

Núcleo de Educação e Formação da Faculdade de Psicologia da Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo (Núcleo 3). Ao entrarmos em contato com as instituições educacionais, a demanda 

apresentada pelos educadores, em sua quase totalidade, refere-se a queixas relacionadas ao 

desempenho dos educandos: sejam ligadas à chamada dificuldade de aprendizagem ou ligadas a 

problemas de indisciplina. Ao analisarem suas queixas, as instituições apontam como causas 

problemas internos dos educandos, tais como hiperatividade, déficits de atenção, ou características 

de sua família ou grupo social ao qual ele pertence.Tais descrições e explicações solicitam do 

psicólogo educacional intervenções específicas voltadas aos educandos ou a suas famílias, 

consideradas como atuação clínica.Nesse contexto tão conhecido por todos nós, o desafio do 

psicólogo educacional é atender à demanda da instituição sem no entanto utilizar a prática sugerida 

por ela , sem responsabilizá-la pelos problemas que ela mesma identifica e apresentando 

alternativas de ação diante dos problemas apresentados e consequentemente as explicações para 

esses problemas. Serão analisadas experiências que exemplifiquem práticas que têm como objetivo 

enfrentar esse desafio. 

A CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO DE PESQUISAS E PRÁTICAS EM PSICOLOGIA ESCOLAR E EDUCACIONAL 

 Área temática: Pesquisa em Psicologia Escolar/Educacional 
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   FERNANDA PEREIRA GONÇALVES; ALECXANDRA MARI ITO; SELENE APARECIDA MOURA; 
DEBORA DOMINGUES DOS SANTOS ; DEBORAH ROSÁRIA BARBOSA- UNIVERSIDADE DE SÃO 
PAULO 

Durante o ano de 2008, um grupo de psicólogas aprimorandas do curso Orientação à Queixa 

Escolar, na Universidade de São Paulo, ministrado por Ms Beatriz de Paula Souza, tendo como 

coordenadora a Dra. Marilene Proença Rebello de Souza, começou a discutir a idéia de construção 

de um centro de referência na área de Psicologia Escolar e Educacional, que tivesse por objetivo 

implementar e incentivar pesquisas e práticas na área. O interesse por continuar os debates 

desencadeados no curso, aplicados na prática cotidiana em consultório e espaços educacionais foi 

um dos mobilizadores deste projeto. Este objetivo foi potencializado pela inquietação das autoras 

deste trabalho por não encontrar, no Brasil, espaços onde a crescente demanda por atendimento a 

queixas escolares pudesse ter um encaminhamento de caráter não medicalizante, e que 

considerasse todos os aspectos envolvidos na gênese dos problemas escolares. Assim surgiu o 

Instituto Paulista de Psicologia Escolar e Educacional, que depois passou a ser denomidado Instituto 

de Pesquisas e Práticas em Psicologia Escolar e Educacional (IPPEE). O IPPEE tem por objetivo a 

atuação de psicólogos e a formação de profissionais da Psicologia e Educaçã baseadas na não 

patologização dos problemas escolares, e o oferecimento de um atendimento àqueles que precisam 

de orientação e contribuição do psicólogo escolar e educacional numa perspectiva institucional e 

crítica. O IPPEE é um local para desenvolvimento de estudos, pesquisas e intervenções 

psicológicas. Após um ano de existência está composto por cinco psicólogas com diferentes 

experiências profissionais, sediado em São Paulo, e pretende expandir-se contando com mais 

pessoas que possam partilhar dos mesmos princípios. Organizamos um site com uma amostra das 

idéias que embasam o grupo, bem como a divulgação de nossos trabalhos e pesquisas. Este é um 

grupo em formação e em construção cotidiana. 

AÇÃO-REFLEXÃO-AÇÃO NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO: UMA TENTATIVA DA PSICOLOGIA ESCOLAR PARA 
FAZER O PROFESSOR PENSAR A SUA PRÁTICA 

 Área temática: Pesquisa em Psicologia Escolar/Educacional 
   MARIA BETANIA GONDIM DA COSTA; MARIA BETANIA GONDIM DA COSTA – CONSELHO 

REGIONAL DE PSICOLOGIA GOIÁS/TOCANTINS 

  Há muitos anos atrás, a sala de aula era um lugar em que o professor se afirmava. Entre professor e 

aluno havia admiração, um intercâmbio intenso que por si só gratificava o professor. Atualmente, os 

professores entram na sala de aula, apreensivos, tensos. Não é mais possível provar o seu valor 

neste espaço, haja vista ter se tornado um momento onde se ignora ou se rejeita a cultura, o 

conhecimento. A sala de aula tornou-se o lugar onde os alunos contestam o que os professores 

falam. Não por erro ou equívoco, mas por indiferença. Logo, ser professor tornou-se para alguns uma 

profissão de risco e a escola passa a ser questionada sobre o seu papel. Vale ressaltar que certas 

práticas pedagógicas contribuem para que isso aconteça, pois alguns professores ainda utilizam 

práticas pedagógicas conservadoras que em nada contribuem para o processo ensino-

aprendizagem. Daí por manter uma prática geradora da cultura de exclusão afasta aqueles que 

deviam ser seus aliados. Como consequência a escola, o professor e o aluno perdem seus 

referenciais e o espaço de construção coletiva torna-se um espaço de destruição da identidade. Sem 

contar que a fragilidade emocional ocasionada pela falta de suporte afetivo, relacional, institucional 

provoca nos professores grande sofrimento, cujo reflexo não fica restrito apenas à vida privada, vai 

para além disso. Ultrapassa muros, portões e portas, atingindo tudo e todos que os cercam. Com 

essa crença este trabalho tem como objetivo discutir ações que visam recuperar os docentes como 
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sujeitos ativos em suas práticas pedagógicas. Considera-se que, enquanto estes profissionais não 

forem compreendidos como sujeitos ativos deste processo, eles não poderão assumir o papel de 

educar a todo e qualquer aluno, e desta forma a instituição escolar continuará a legitimar a exclusão. 

COMPREENDENDO A QUEIXA ESCOLAR EM UMA PERSPECTIVA CRÍTICA: GRUPOS DE CRIANÇAS, PAIS E 
PROFESSORES NA ESCOLA 

 Área temática: Pesquisa em Psicologia Escolar/Educacional 
   SIMONE ARAÚJO DA SILVA; JÚNIOR CESÁR MININ; LIDIANE FERREIRA LEITE – UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE RONDÔNIA 
  Ao longo do século XX, a Psicologia Escolar no Brasil serviu ideologicamente à produção de teorias 

que buscaram explicar o fracasso escolar e o desenvolvimento de postura clinica de atuação em 

âmbito intra e extra-escolar, localizando a origem dos problemas de aprendizagem na criança, sua 

família e/ou em condições insuficientes de vida. Nas últimas décadas, a Psicologia Escolar Histórico-

Crítica vem propondo o rompimento do modelo clínico de atuação e de concepções estigmatizantes e 

patologizantes contribuindo para que a produção do fracasso escolar seja repensada criticamente. 

Desta forma, a partir das discussões e práticas desenvolvidas nas disciplinas de Psicologia Escolar e 

Problemas de Aprendizagem I e II do curso de Psicologia da Universidade Federal de Rondônia, 

buscamos romper com o modelo clinico de atuação nas escolas por meio da formação de grupos de 

crianças, pais e professores, atividade que consistiu em uma possibilidade coletiva e democrática de 

refletir e problematizar criticamente sobre os múltiplos fatores intrínsecos na produção do fracasso e 

da queixa escolar. Nesta perspectiva, os pressupostos teóricos, bem como a prática da disciplina 

desenvolvida, propiciaram a aquisição de um olhar critico sobre a atuação do Psicólogo Escolar, 

assim como a complexidade do contexto e da dinâmica das escolas. 

ESCOLA E VIOLÊNCIA 

 Área temática: Educação e Direitos Humanos 
   GERALDINA PORTO WITTER  

A escola é uma instituição fundamental para o desenvolvimento pessoal e social. Ela sofre o impacto 

do meio sócio-cultural e econômico em que está inserida ao mesmo tempo que pode agir sobre ele. 

Com a explosão da violência na sociedade ela também passou a se fazer mais freqüente e forte no 

âmbito escolar, mas há ainda, especialmente no Brasil, poucos dados disponíveis sobre a violência 

no contexto educacional. Casos esparsos ocupam até mesmo as manchetes dos jornais. Podem ser 

distinguidos três enfoques do problema: a violência que ocorre na escola, a violência da escola em 

relação a seus personagens e a violência no entorno da escola. No primeiro caso se inserem as 

agressões verbais e físicas nas relações aluno-aluno, aluno-professor, aluno-funcionários e 

personagens-aspectos físicos do ambiente. No segundo caso a violência pode passar 

desapercebida mas sua constância e duração podem levar a consequências drásticas. Ela está 

associada a materiais didáticos inadequados ou preconceituosos, má qualidade do ensino, recursos 

humanos carentes de formação adequada, incapacidade para lidar com as pessoas diferentes ou 

com características distintas. No terceiro lugar estão as agressões generalizadas que ocorrem no 

entorno das escolas gerando medo, faltas e mesmo a suspensão das aulas devido ao risco no 

trajeto para ir ao prédio ou de uma bala perdida atingir alguém dentro do estabelecimento. A escola 

precisa não ser apenas cenário ou espectadora dos fatos. Ela precisa desenvolver programas para 

atuar nas três situações e já se pode contar com evidências científicas de grande valia. Também é 

necessário cuidar destes aspectos na formação dos profissionais que atuam na escola, inclusive do 

psicólogo escolar e que esta formação inclua o domínio de procedimentos e estratégias para uma 

atuação eficiente em relação às agressões. 
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PESQUISA-AÇÃO NA EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA: A IMPORTÂNCIA DO PROFESSOR COMO PARCEIRO 

DE PESQUISA 

 Área temática: Educação e Direitos Humanos 
   JULIANA CORREIA SILVÉRIO; RUBEN DE OLIVEIRA NASCIMENTO; MARCELLA OLIVEIRA 

ARAUJO; GIOVANA VIDOTTO ROMAN TORO – UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 
   Financiador: FAPEMIG / UFU 

Formação política e cidadania são conteúdos socioculturais importantes para a formação escolar e 

humana, e para uma participação consciente, crítica e ativa dos indivíduos na construção de uma 

sociedade sempre melhor. Partindo da concepção de que toda ação é uma ação política, e de que o 

homem é produtor e produto de cultura em seu meio histórico, propusemos uma parceria com uma 

professora da 4ª série do ensino fundamental, a fim de realizar uma pesquisa sobre a viabilidade de 

uma ação que buscasse co-construir o pensar sobre cidadania em sala de aula. Nesse sentido, 

definimos como delineamento a pesquisa-ação, que busca melhorar/transformar a prática, 

enfatizando a participação e a colaboração de todas as pessoas envolvidas com a pesquisa. Na fase 

inicial da pesquisa, foram realizados, junto com a professora, encontros para examinar aspectos 

técnico/metodológicos, e para discutir/refletir sobre ações que nos aproximassem da realidade de 

seus alunos. A professora sugeriu para a realização da pesquisa-ação, que os alunos construíssem 

um jornal, com reportagens que contassem um pouco de suas realidades, e que os ajudassem a re-

pensar o contexto social, e os direitos e deveres que são compartilhados em sua comunidade. Como 

a educadora conhece seus alunos, sua colaboração foi fundamental para o delineamento de nossas 

ações, viabilizando a pesquisa enquanto ação e ferramenta para co-construir o pensar sobre a 

cidadania e o ser cidadão. Pensar o professor como co-construtor dessa pesquisa implicou em 

reconhecer que, por sermos seres sociais, a tomada de consciência acontece nas relações. 

Concluímos que a educação para a cidadania em sala de aula, deve envolver interação entre alunos 

e a participação ativa dos mesmos em sua comunidade, com base na co-construção de 

conhecimentos sobre sua realidade, apreendendo daí sua condição de cidadão ativo em sua 

comunidade ou realidade. 

SAÚDE MENTAL E EDUCAÇÃO: O PSICÓLOGO COMO MEDIADOR NO DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS 
EDUCATIVAS TRANSFORMADORAS 

 Área temática: Educação e Direitos Humanos 
   MARISA EUGÊNIA MELILLO MEIRA; CELSO ZONTA – UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA – 

CAMPUS BAURU 

Essa intervenção apresenta experiências inovadoras desenvolvidas desde o início de 2008 em uma 

parceria entre a UNESP e a Secretaria de Saúde de Bauru. O primeiro tem por objetivo contribuir 

para a superação do fracasso escolar de crianças encaminhadas por escolas públicas para 

atendimento psicológico no Centro de Apoio Psicossocial infantil em função de queixas escolares. 

Partindo do pressuposto de que o fracasso escolar é produzido por condições sociais, práticas 

escolares e redes de relações concretas, o trabalho envolve processos de avaliação e a elaboração 

coletiva de planos de ação que são desenvolvidos através de atendimentos grupais semanais aos 

alunos e familiares, visitas domiciliares e reuniões com professores.O segundo trabalho analisa uma 

experiência de formação de agentes comunitários em saúde mental do Programa Saúde da Família 

que, através de um movimento de ação-reflexão-ação, oferece elementos teóricos e práticos para 

subsidiar o desenvolvimento de práticas criticamente articuladas entre agentes e comunidade no se 

refere à prevenção da doença e promoção da saúde mental, construção do coletivo da comunidade, 

grupalização e organização dos usuários de saúde mental. Os resultados já obtidos nessas 
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experiências apontam para possibilidades concretas de desenvolvimento de práticas educativas 

críticas na interface entre a educação e a saúde mental. 

 
(RE)PENSANDO O LUGAR DO PSICÓLOGO NA ESCOLA:INTERVEÇÕES E ANÁLISES 

 Área temática: Formação do Psicólogo Escolar/Educacional 
   ALESSANDRA SPERANZA LACAZ; DANIELE AMARAL DE SÁ; GISELA GIANERINNI DOS 

SANTOS; MÁRCIA LIMA DE FARIA – UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE  
A partir da experiência de estágio em psicologia realizada em escola pública localizada no município 

de Niterói, propomos com este trabalho problematizar a prática naturalizada e por vezes esvaziada 

do psicólogo escolar. Entendemos que assim como a escola, a profissão do psicólogo é uma 

construção histórica e, neste sentido, seu fazer não está pronto, mas é forjado nos embates e 

negociações do cotidiano. Nossa intervenção na escola teve como fio condutor o projeto “Gestão e 

Comunicação no Ambiente Escolar” realizado junto à Equipe de Orientação Psicopedagógica, antigo 

Serviço de Orientação Educacional. Em nossa prática na escola pudemos desocupar o lugar fixo do 

especialista e nos dispor a "passear" em busca de encontros e produção de novos movimentos em 

meio à aparente impressão de estagnação, repetição e descontinuidade. Nesse contexto, usamos as 

ferramentas da Análise Institucional e da Micropolítica para, desmontar uma lógica de atendimentos 

individuais que reforçavam ainda mais os processos de fragmentação neste espaço. Isto nos remete 

portanto, à idéia do psicólogo-cartógrafo trazida por Heckert (1992), onde o trabalho está voltado à 

produção de movimentos, de desestabilizações, apontando para as multiplicidades e para a 

afirmação de práticas que potencializam a vida e sua transitoriedade. Nossa intervenção se deu 

através de oficinas, encontros, reuniões, dinâmicas que serviam para coletivizar as problemáticas 

que muitas vezes permaneciam individualizadas no aluno com dificuldades de aprendizagem, no 

representante de turma desmotivado e no professor autoritário. Ao trazer estas questões para uma 

discussão coletiva percebeu-se que não estavam isoladas, mas que eram criadas no/pelo 

funcionamento da escola. Neste sentido, ao “passear” pela escola pudemos reconstruir os fios de 

uma rede escolar que pareciam desconectados e sem implicações, mas que faziam parte do mesmo 

campo de forças. 

PROCESSOS DE GESTÃO NA ESCOLA: TRABALHANDO A REPRESENTAÇÃO DE TURMA 

 Área temática: Formação do Psicólogo Escolar/Educacional 
   ALESSANDRA SPERANZA LACAZ; MARIA CAROLINA DO ESPÍRITO SANTO MORAES; 

EMANUELA NUNES SODRÉ; MARIANA UCHÔA; RÉGIS FERREIRA – UNIVERSIDADE FEDERAL 
FLUMINENSE  

Este trabalho integra as atividades do estágio curricular “Psicologia nas Instituições Escolares” do 

Departamento de Psicologia da Universidade Federal Fluminense. Como uma das propostas, 

procuramos interferir nos processos de gestão presentes no ambiente escolar, entendendo que a 

produção de saúde está vinculada à maneira como nós gerimos nossas práticas e vidas. Todos 

somos integrantes ativos dos processos de gestão, assim, buscamos investir no fortalecimento e na 

criação de novos fazeres que conduzam à problematização das práticas gestoras presentes na 

escola e ampliar as possibilidades de construção coletiva desses processos. Nesse caminho, a 

primeira ação a ser empreendida volta-se para o tema da representação estudantil. Em contato com 

os alunos, percebemos um esvaziamento quanto à escolha, atuação, função e relacionamento com 

as questões relativas à escola e à representação. Apostamos que a partir de um trabalho de 

construção dos processos de representação de classe, que promovesse uma reflexão das questões 

que a atravessam junto com alunos, representantes ou não, pudéssemos contribuir para que outros 

modos de experimentar esse processo fossem construídos. Ou seja, a escolha do representante de 
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turma pode assumir outros sentidos nos quais os alunos não ocupem os lugares prontos atribuídos 

pela direção, que lhes causavam grande angústia e paralisação. Dessa forma, montamos uma 

dinâmica que pudesse disparar o tema nas turmas e fomos a quase todas que fariam as eleições. 

Definimos como objetivo desse trabalho discutir com os alunos a implicação deles no processo de 

gestão da escola e os efeitos disso. A aposta foi na sensibilização e no desenvolvimento de um 

saber eleger crítico, como ponto de partida para o reconhecimento de se ver e de querer ser 

representado. A experimentação de uma atuação cidadã que contribua para a realização de uma 

sociedade democrática e para a construção e fortificação da coletividade. 

A SUPERVISÃO EM PSICOLOGIA ESCOLAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL: CONJUGANDO TEORIA E PRÁTICA 

 Área temática: Formação do Psicólogo Escolar/Educacional 
   CARLA ANDRÉA SILVA  

A supervisão em Psicologia Escolar na Educação Infantil: conjugando teoria e prática Este relato de 

experiência é oriundo da vivência da autora enquanto supervisora local de estágio em Psicologia 

Escolar na Educação Infantil, do Instituto Dom Barreto em Teresina, junto a alunos da Universidade 

Estadual do Piauí e Faculdade Santo Agostinho, desde o ano de 2005. O estágio supervisionado 

nessas instituições costumeiramente é oferecido nos últimos semestres do curso; como 

procedimento prático de facilitação do futuro exercício profissional. Em virtude da atuação em 

Psicologia Escolar desenvolvida na Educação Infantil do Instituto Dom Barreto, estar orientada pelo 

paradigma de transformação do espaço educativo conforme Novaes (2005), a supervisão nessa 

perspectiva, tem como propósito oportunizar ao estagiário e supervisor o partilhamento, nas 

dimensões práticas e reflexivas da área, na medida em que enseja tanto a construção de um 

conhecimento da prática profissional em psicologia bem como o exercício da atuação genuinamente 

escolar. Para alcançar esse objetivo as supervisões têm privilegiado igualmente um aprofundamento 

quanto ao referencial teórico relativo à Educação, Educação Infantil, Psicologia da Educação, 

Psicologia do Desenvolvimento e Psicologia Escolar/Educacional para o suporte a atuação 

desenvolvida bem como o exercício de algumas atividades típicas do Psicologia Escolar como: 

Observação sistemática em sala de aula; Escuta individualizada; Pesquisas temáticas; Avaliação 

psicológica; Intervenções grupais e projetos temáticos com alunos; Mediação entre docentess e 

famílias de alunos. A partir destas vivências decorrentes da supervisão em Psicologia Escolar em 

Teresina, confirmamos a necessidade de construir projetos em Psicologia Escolar que 

redimensionem os desafios que a realidade prática da atuação na área escolar concentra, 

especialmente na formação inicial desse profissional. 

PROGRAMA PARA ENSINO DE COMPORTAMENTOS DE LEITURA PARA JOVEM COM NECESSIDADES 
ESPECIAIS 

 Área temática: Leitura/Escrita 
   FLORA MOURA LORENZO; HINDIRA NAOMI KAWASAKI; OLGA MITSUE KUBO – UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE SANTA CATARINA 

   Financiador: UFSC 
Políticas de reforma na Educação brasileira asseguram o direito de inclusão escolar aos alunos com 

deficiência nas classes de ensino regular. No entanto, observa-se ainda dificuldades em garantir sua 

aprendizagem efetiva, devido a estrutura deste sistema educacional que não proporciona condições 

para capacitar suficientemente professores e profissionais para lidar com tais alunos, cujo repertório 

comportamental básico para aprendizagens escolares geralmente está aquém dos demais. Uma das 

principais decorrências é que não acompanham o ritmo de aprendizagem da maioria da turma e, 

muitas vezes, não se alfabetizam, corroborando com a estigmatização de sua não-aprendizagem. A 
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intervenção destinou-se a uma jovem com necessidades especiais, de 15 anos, inserida em turma 

regular de ensino (4a série) de uma escola pública de Florianópolis com objetivo de ensinar-lhe os 

comportamentos básicos para a aquisição da leitura por meio da aplicação de um programa de 

ensino especialmente desenvolvido a partir da caracterização do seu repertório de entrada. Este foi 

construído a partir do software Mestre@ (Goyos e Almeida, 1994), constituído por procedimento de 

escolha segundo modelo. Foram elaborados exercícios que proporcionaram relações de 

equivalência entre estímulos sonoros e figuras, e relações de controle da resposta de nomear por 

ambos os estímulos, pré-requisitos para adquirir o comportamento-alvo. Os resultados possibilitam 

demonstrar que, dentre um conjunto de 30 figuras, o controle das respostas de nomear a partir das 

figuras foi assegurado em 15, parcialmente em 10 e insuficientemente em 5. Assim como a resposta 

de nomear, outras também foram adquiridas: “solicitar ajuda”, “inventar palavras”, “recombinar 

sílabas” e “corrigir-se”, respostas que substituíram as usuais de fuga-esquiva em relação a 

atividades escolares, e são importantes para a aquisição da leitura e demais aprendizagens. Além 

do desempenho obtido, a própria execução, permanência e atenção nas atividades são variáveis 

que denotam uma mudança significativa em seu comportamento. 

VISÃO DE LIBERDADE: CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA HISTÓRICO CULTURAL E DE VIGOTSKI PARA O 
TRABALHO COM CEGOS E APENADOS 

 Área temática: Necessidades Educacionais Especiais/Inclusão 
   MARIA ANGELA BASSAN SIERRA; SONIA MARI SHIMA BARROCO – UNIVERSIDADE ESTADUAL 

DE MARINGÁ 

Este trabalho resulta de pesquisa bibliográfica e de intervenção prática (2003-2009). Objetiva 

apresentar teorizações de L. S. Vigotski à nova defectología soviética e discutir implicações à 

educação de cegos, coordenada pelo Centro de Apoio Pedagógico para Atendimento às Pessoas 

com Deficiência Visual – CAP. Oportunizar aos cegos o acesso às elaborações humanas, para se 

tornarem homens culturais e livres, impôs estudos dos autores soviéticos, dos seus intérpretes e de 

estudiosos da cegueira. As investigações teóricas e demandas ao CAP, apontaram a necessidade 

de produção de materiais didáticos adaptados para pessoas cegas como: livro falado, brinquedos 

adaptados, materiais pré-bengala, material em relevo, maquetes dentre outros. . Optou-se, para 

tanto, por um trabalho com internos de uma penitenciária. Vigotski pleiteia a liberdade dos cegos 

pela capacidade da comunicação, e este trabalho expõe também uma outra face: uma forma de 

liberdade dos presos pela participação em atividades educacionais Os resultados têm sido: maior 

desenvolvimento dos cegos, com a complementação de materiais adequados, inclusão social dos 

presos por meio do trabalho, favorecimento de experiências educacionais e de apropriação do 

conhecimento por parte dos dois grupos. Conclui-se que os caminhos da escolarização devem levar 

à apropriação da cultura já construída e, ao mesmo tempo, à uma leitura dialética da própria vida 

que envolve cegos e videntes e que precisa ser melhor compreendida. 

OFICINAS DE CRIAÇÃO COLETIVA: UMA EXPERIÊNCIA SINGULAR COM CRIANÇAS NO ESPAÇO ESCOLAR 

 Área temática: Fracasso Escolar/Evasão 
   WALERY LEITE ESTEVINHO; MARIA CAROLINA DO ESPÍRITO SANTO MORAES; PRISCILA 

VASCONCELOS FURTADO; POLYANA ESTEVES; RÉGIS FERREIRA – UNIVERSIDADE FEDRAL 
FLUMINENSE 

O presente estudo refere-se a um trabalho desenvolvido, ao longo do ano de 2008, dirigido a um 

grupo de crianças da alfabetização de uma escola estadual do município de Niterói. A demanda 

inicial, proposta pela escola, apontava para a necessidade de uma intervenção que pudesse 

responder a problemas relativos a dificuldade de aprendizagem e a indisciplina. Tomando como 

base os aportes conceituais e práticos da Análise Institucional e da Filosofia da Diferença, acolheu-
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se o pedido de forma a produzirmos uma análise acerca do que poderia estar em jogo além da 

indisciplina e da não-aprendizagem constatada, na ocasião, pela escola. Tratava-se de pensar como 

essa demanda se constituía enquanto uma questão-problema para os profissionais da escola. Para 

tanto, lançamos como dispositivo de intervenção, a produção de Oficinas onde se oferecia um 

espaço de criação coletivo para as crianças como caminho para a construção de novos lugares. A 

noção de dispositivo, própria a corrente institucionalista, alude a utilização de artifícios, de natureza 

diversa, produtores de inovações, que transformem o horizonte daquilo que parecia dado, tendo o 

dispositivo oficina se mostrado uma ferramenta potente dado o objetivo do trabalho. Essas Oficinas 

portavam a intenção de produzir alguns deslocamentos diante de situações ou de questões que, 

frequentemente, tendem a produzir práticas de exclusão e de estigmatização com relação às 

crianças. Concluímos, com este trabalho sobre a importância do processo de construção da 

intervenção do psicólogo no campo escolar. Trata-se de um processo que se experimenta no 

encontro com o campo de atuação, estando em diálogo constante, de forma que o que se produz 

desse diálogo é algo de ordem singular e coletiva e que inventa novas possibilidades numa inflexão 

da lógica do fracasso escolar e da indisciplina. 

O TRABALHO DE ESTÁGIO CURRICULAR NÃO-OBRIGATÓRIO NA ÁREA DE PSICOLOGIA ESCOLAR / 
EDUCACIONAL EM CONTEXTOS DE INCLUSÃO ESCOLAR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
SANTA CATARINA 

 Área temática: Necessidades Educacionais Especiais/Inclusão 
   ADRIANO HENRIQUE NUERNBERG; LAURA KEMP DE MATTOS; MARIA SYLVIACARDOSO 

CARNEIRO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
   Financiador: PROEXTENSÃO – UFSC 

A partir das políticas de educação para pessoas com deficiência, pautadas pelo princípio de inclusão 

e diversidade humana, os sistemas de ensino têm buscado adequarem-se à presença de alunos que 

possuem alguma deficiência. Na Universidade Federal de Santa Catarina há um número significativo 

de alunos com deficiência no Colégio de Aplicação e no Núcleo de Desenvolvimento Infantil (NDI). 

Uma das estratégias de apoio aos processos de inclusão escolar tem sido a contratação de 

estagiários de cursos ligados à área educacional para acompanhar diariamente essas turmas. Em se 

tratando de estágio não-obrigatório, a obrigação prevista por lei de um professor supervisor se soma 

à necessidade de um maior suporte conceitual para garantir aos estagiários uma ação segura, 

consistente e pautada pela perspectiva institucional. Para tanto, elaboramos um projeto de extensão 

que permitiu criar uma estrutura de suporte aos estagiários da psicologia que atuam junto às 

atividades de inclusão escolar do Colégio de Aplicação e NDI. Articulando ensino e extensão, esse 

trabalho promoveu atividades formativas voltadas a 14 estagiários, as quais compreenderam as 

seguintes estratégias: 1) Atividades de supervisão coletiva, com estudos de textos da Psicologia 

Escolar e estudos de caso, visando discutir aspectos da intervenção psicológica no contexto da 

inclusão escolar; 2) Supervisões individuais, com o objetivo de aprofundar aspectos da intervenção 

que não são avaliadas no coletivo e analisar em específico a atuação do estagiário; 3) Reuniões 

coletivas com equipe técnica das instituições, supervisores e equipe de estagiários, negociando 

diretrizes da atuação e relatando resultados de intervenções concluídas. Cumpre destacar a 

importância dessas atividades formativas e, de modo geral, a relevância desse estágio curricular não 

obrigatório na formação profissional de alunos de psicologia, considerando os avanços que essa 

experiência tem proporcionado na capacidade de planejamento, intervenção e avaliação de 

resultados a partir da atuação como mediadores para inclusão escolar. 
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A ATUAÇÃO DO ESTAGIÁRIO DE PSICOLOGIA COMO MEDIADOR NA INTERAÇÃO ENTRE ALUNOS COM E 

SEM DEFICIÊNCIA EM ESPAÇOS ESCOLARES 

 Área temática: Necessidades Educacionais Especiais/Inclusão 
   TAHINÁ LAMEIRAS DINIZ; MÔNICA GIRARDI CERUTTI; MAYRA MÜLLER SPANIOL; BRUNA 

CAVION CASTRO; LAIS FERNANDA PAIVA – UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
A partir do direito de educação para todos, estabelecido por meio de políticas públicas do governo 

federal, alunos com necessidades educacionais especiais passaram a ter garantido o seu espaço 

em instituições de ensino regular. No entanto, junto com essa conquista sua presença tem se 

evidenciado nas queixas escolares, demonstrando uma percepção ainda cristalizada em torno da 

deficiência e ressaltando a importância da quebra desses paradigmas para efetiva inclusão. Desse 

modo faz-se necessário a criação de espaços relacionais entre alunos com deficiência e os demais, 

ressaltando a importância do convívio com a diversidade como meio de promover o desenvolvimento 

em diferentes âmbitos, estes relacionados às questões pedagógicas e sociais. Estagiários de 

psicologia escolar de escolas da rede pública de Florianópolis, com uma atuação direta nos 

processos de inclusão escolar apontaram uma visível exclusão dos alunos com deficiência perante a 

turma, detectada a partir de registros diários das observações. Diante dessa realidade, a atuação 

dos mesmos está em encontrar meios de mediar a interação desses alunos com os demais, fazendo 

com que a inclusão efetiva não signifique adequação ou normatização, mas sim atitudes que 

proporcionem a esses alunos um fazer parte do contexto, para garantir a convivência com as 

diferenças sem anulá-las, propiciando um aprendizado ultrapasse o pedagógico e supere as 

barreiras do preconceito. 

ACOMPANHAR TALENTOS UMA PROPOSTA EM DESENVOLVIMENTO 

 Área temática: Necessidades Educacionais Especiais/Inclusão 
   TARITA MACHADO BRANDÃO; CAROLINA SERTÃ PASSOS; CAROLINA STERSA DE ALMEIDA; 

RENATA ARAÚJO CAMPOS; PRISCILA DE SOUZA MOREIRA – UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
JUIZ DE FORA 

   Financiador: FAPEMIG 
Embora a educação para estudantes talentosos seja contemplada, por lei, no Brasil ainda é pouco 

implementada e conhecida pelo público docente e discente. A fim de corresponder às 

potencialidades deste alunado, foi implantado o Projeto de Identificação e Desenvolvimento de 

Estudantes Talentosos (PIDET) no Colégio de Aplicação João XXIII da UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE JUIZ DE FORA. Desenvolver talentos promove não somente o aperfeiçoamento do indivíduo 

como o progresso social. Tendo identificado os alunos talentosos e realizado um trabalho de 

capacitação com os professores, iniciou-se o trabalho voltado aos discentes que consiste em 

atendimento por grupos de interesses e acompanhamento do aluno. O acompanhamento é 

realizado em pequenos grupos, com o intuito de formar um espaço de debate e troca de 

experiências para a reflexão sobre ser talentoso, dos processos relacionados ao seu 

desenvolvimento e das consequências do aperfeiçoamento destes talentos para o sujeito e 

sociedade. Os encontros são realizados quinzenalmente e cada grupo de alunos é atendido por 

uma dupla sendo um psicólogo e um graduando em psicologia. É aberta aos estudantes a 

possibilidade de sugestão de temas para debate, assim como são realizadas dinâmicas voltadas 

para o objetivo do trabalho. Apesar das dificuldades encontradas neste processo, como a escolha 

por um horário compatível aos diversos membros dos grupos, já que são alunos de diferentes níveis 

do ensino fundamental, e a ausência recorrente de alunos, o grupo vem apresentando resultados 

positivos. Os estudantes estão sendo levados a refletir sobre as situações cotidianas da vivência do 
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talento que tem gerado discussões aprofundadas de variadas situações, as quais promovem o 

desenvolvimento de cada aluno enquanto indivíduo imerso na coletividade. O acompanhamento de 

talentosos, portanto, faz-se relevante na medida em que atua como um suporte para o sujeito e 

estímulo para o seu desenvolvimento.  

O ESTÁGIO CURRICULAR COMO ELEMENTO INDISPENSÁVEL NA FORMAÇÃO DE PSICÓLOGOS ESCOLARES 

 Área temática: Formação do Psicólogo Escolar/Educacional 
   LILIANE DOS GUIMARÃES ALVIM NUNES; SÍLVIA MARIA CINTRA DA SILVA – UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE UBERLÂNDIA; LUCIANNA RIBEIRO DE LIMA – ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 

Acreditamos que a formação do Psicólogo Escolar seja essencial para fundamentar uma prática de 

qualidade e significativa, colaborando com a transformação do sujeito e de toda a sociedade. Desse 

modo, é imprescindível que haja um cuidado com esse processo de formação do qual o aluno, futuro 

psicólogo, participa no período de graduação, pois espera-se do psicólogo um olhar crítico e uma 

concepção política emancipatória, que compreenda as raízes sócio-históricas da constituição do 

processo de escolarização. O estágio curricular na área de psicologia escolar, nesse sentido, ocupa 

um lugar de importância e destaque nessa formação, uma vez que abre possibilidade para que os 

alunos entrem em contato com o exercício profissional na escola e com todos os desafios que o 

envolvem. Neste trabalho pretendemos socializar algumas experiências vividas em estágios 

curriculares com alunos de psicologia da Universidade Federal de Uberlândia em diferentes escolas 

públicas da referida cidade. Identificamos que muitas dificuldades vividas pelos estudantes no 

decorrer dos estágios estão relacionadas com o fato de que atualmente, os cursos superiores de 

graduação em Psicologia trazem, em sua grande maioria, uma grade curricular com poucas 

disciplinas que abordam questões educacionais, sendo que algumas delas são oferecidas, inclusive, 

em caráter optativo. Vemos que a formação do Psicólogo para atuar na escola necessita ser 

reformulada, buscando-se construir, juntamente com o futuro profissional, uma postura crítica, 

criativa e que abranja as demandas apresentadas no âmbito educacional em que as instituições 

estão inseridas. Acreditamos ser de nossa responsabilidade como psicólogas escolares, 

pesquisadoras e docentes envolvidas com a formação dos estudantes de graduação, promover junto 

aos alunos em estágios curriculares uma reflexão crítica sobre o papel e atuação deste profissional, 

buscando romper com a transmissão de conhecimentos teóricos, fechados e que priorizam a visão 

psicologizante do homem. 

GRUPO INTERINSTITUCIONAL QUEIXA ESCOLAR: DISCUSSÕES E AÇÕES A PARTIR DE UMA EXPERIÊNCIA 
DE GESTÃO COMPARTILHADA 

 Área temática: Formação do Psicólogo Escolar/Educacional 
   LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA SARAIVA; ROSELI FERNANDES LINS CALDAS – UNIVERSIDADE 

PRESBITERIANA MACKENZIE 
O presente trabalho tem por objetivo apresentar a experiência de gestão compartilhada do Grupo 

Interinstitucional Queixa Escolar (GIQE), formado em 2004 e que vem, desde então, desenvolvendo 

ações comprometidas com o avanço teorico-prático de atendimentos psicológicos que incorporem a 

investigação do processo de escolarização na compreensão da constituição das subjetividades de 

crianças e adolescentes. O Grupo procura também favorecer a criação de propostas de intervenção 

junto àqueles que encontram dificuldades em seu processo de escolarização, articulando 

profissionais interessados pelo tema e, assim, contribuindo para a melhoria dos sistemas e 

instituições de Saúde Mental, Educação, Assistência Social. Em uma estrutura de rede, reúne, de 

forma coletiva e horizontal, psicólogos com diferentes inserções: docentes do ensino superior, 

pesquisadores, profissionais de instituições públicas, privadas e de terceiro setor. Virtual e 
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presencialmente, tais profissionais têm realizado estudos, debates, articulações, ações de mútuo 

fortalecimento e intervenções na sociedade. Entre suas ações, destacam-se as três edições dos 

Encontros Interinstitucionais de Atendimento Psicológico à Queixa Escolar, a participação 

organizada em atividades que abordem Políticas Públicas nas áreas da Educação e da Saúde 

Mental e a elaboração e divulgação de um Manifesto contra Projeto de Lei que propõe serviços 

especializados no diagnóstico e tratamento da dislexia voltados a alunos da rede municipal de 

ensino. Entendemos que a experiência do GIQE pode auxiliar na composição e fortalecimento de 

outras iniciativas de agrupamentos que congreguem profissionais de diferentes instituições e 

formações, que estejam comprometidos com o enfrentamento dos problemas substantivos 

relacionados ao processo de escolarização em curso, hoje, no Brasil. 

PROJETO PILOTO DE ATENDIMENTO AS QUEIXAS ESCOLARES EM UMA CLÍNICA ESCOLA 

 Área temática: Formação do Psicólogo Escolar/Educacional 
   MARIA LÚCIA VIDAL MATTOS  

Dialogando com as críticas realizadas por diversas áreas do conhecimento, a Psicologia tem criado 

outras formas de compreensão dos processos de produção das queixas ocorridas em espaços 

educacionais. Este movimento redundou na elaboração de novas práticas de intervenção realizadas 

em clínicas -escola de Psicologia. Práticas que consideram o homem como ser social, que, ao 

mesmo tempo constitui relações grupais, assim como é constituído por elas. Daí a necessidade de 

voltarmos nossa atenção para a contribuição das dinâmicas institucionais e os processos de 

socialização que delas decorrem para que possamos compreender a complexa rede que tece 

cotidianamente os problemas advindos de espaços educativos. Partindo deste pressuposto este 

Projeto tem por objetivos principais: criar dispositivos que venham atender a demanda de Queixa 

Escolar da Clínica de Psicologia do CES / JF; Conhecer, discutir e construir práticas de atendimento 

psicológico a crianças e jovens com queixa escolar que incorporem conhecimentos derivados da 

consideração do homem como ser social, que se humaniza nas relações grupais e institucionais e 

para quem, portanto, a escola tem um papel fundamental; criar interlocução com as famílias, 

educadores e crianças / adolescentes; Propiciar as crianças e adolescentes um espaço de fala, de 

re-significação do lugar de não aprendente. Este trabalho inspirou-se na necessidade de 

fundamentar os serviços psicológicos oferecidos a essa clientela e centrou-se no conhecimento de 

variáveis relativas ao ambiente familiar; aos motivos do encaminhamento e ao funcionamento atual 

da criança. O atendimento psicológico, realizado diretamente ao aluno com queixa de problemas 

escolares, não pode descuidar-se da realidade objetiva do aluno e da escola e é dessa forma que se 

coloca a urgência da discussão de pressupostos teórico-conceituais que possam articular, na 

prática, as análises psicológicas e suas consequências na vida concreta dos aluno. 

PIPE – PROGRAMA DE INCENTIVO AO PLANEJAMENTO DE ESTUDO 

 Área temática: Ensino Superior 
   CÁSSIA ORLANDO; MARCELO DOS SANTOS FREITAS; RICARDO TAVEIROS BRASIL; TIAGO 

COELHO DE ARAÚJO; VALÉRIA RIBEIRO LINARD – UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU 
O Programa de Incentivo ao Planejamento de Estudo teve como objetivo central a apropriação de 

métodos de estudo e foi direcionado aos alunos de duas turmas de 1º ano do curso de Psicologia de 

uma universidade particular da cidade de São Paulo. O trabalho teve como eixo a prática do 

planejamento, entendido como alternativa frente às exigências do ambiente acadêmico que se 

impõe para os alunos em fase de adaptação à nova realidade escolar. O PIPE foi estruturado com 

base em cinco encontros, nos quais se pretendia apresentar aos participantes métodos e técnicas 

de leitura e estudo, além de discussões sobre dificuldades de adaptação ao contexto acadêmico. 
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Fez-se necessário traçar algo que pudesse se chamar de perfil das turmas para, posteriormente, 

trabalhar com necessidades específicas. O PIPE visa, portanto, a capacidade do aluno de se 

envolver de maneira ativa na diversidade de tarefas inerente à vida universitária. Este envolvimento 

contempla, por sua vez, um melhor aproveitamento do estudo, por meio de hábitos adaptativos em 

busca de uma melhor conciliação entre a necessidade de estudar e maneiras de tornar o estudo 

mais eficaz, mesmo em face às pressões do ambiente acadêmico. Quanto aos resultados, pode-se 

dizer que alguns participantes já utilizavam técnicas de planejamento, como a elaboração de roteiros 

e esquemas. No entanto, o faziam de maneira assistemática e chegaram a mencionar que o 

principal benefício que o PIPE lhes trazia era o auxílio à sistematização dos hábitos de estudo, estes 

entendidos na perspectiva da aprendizagem auto-regulada e na idéia de autonomia funcional do 

estudante. Dada a principal dificuldade dos alunos (escassez de tempo), os foi enfatizado que o 

objetivo do PIPE consistia menos na distribuição estritamente quantitativa de horas de estudo e mais 

na busca pela garantia de um estudo eficiente em determinado período de tempo. 

SERVIÇO DE APOIO AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR 

 Área temática: Ensino Superior 
   SOELY APARECIDA JORGE POLYDORO; DANIELA COUTO GUERREIRO – FACULDADE 

INTERAÇÃO AMERICANA, SÃO BERNARDO DO CAMPO, SP; ADRIANE MARTINS SOARES 
PELISSONI – FACULDADE COMUNITÁRIA DE CAMPINAS 

A experiência no ensino superior, de modo geral, tem sido identificada como uma oportunidade 

significativa para o desenvolvimento e a aprendizagem dos estudantes. Porém, os estudantes 

respondem de modo peculiar aos desafios presentes em sua formação. O estudo dos múltiplos 

aspectos dessa experiência tem indicado subsídios teóricos e empíricos às diferentes formas de 

intervenção junto ao estudante do ensino superior, seja em relação à docência, currículo, gestão e 

programas específicos. Ações institucionais na direção da integração do estudante ao ensino 

superior e seu desenvolvimento integral, tem ocorrido por meio de diferentes atividades e o 

envolvimento de vários atores. Pretende-se, nesta atividade, apresentar duas experiências distintas 

como ilustração da amplitude de possibilidades de intervenção junto ao estudante de ensino superior 

por meio de programas específicos de apoio e orientação. 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NO ÂMBITO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS: UMA AÇÃO COLETIVA NA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO DE SANTO ANDRÉ 

 Área temática: Avaliação e Medidas no Contexto Escolar 
MARIA ELIZA MATTOSINHO BERNARDES – UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO; SANDRA PAULA S. 
BATISTÃO; SILVIA REGINA GROKOWSKI BALDIJÃO; VALÉRIA YUDICE – SEFP/AS 
Financiador: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE SANTO ANDRÉ 
O presente trabalho apresenta os resultados de um processo de estudos da equipe diretiva da 

secretaria da educação de Santo André sobre currículo no movimento de análise da proposta 

pedagógica em vigor e a (re)significação da mesma a partir da mudança de gestão política. A 

fundamentação teórica se dá a partir do método de investigação da psicologia histórico-cultural, 

considerando-se os aspectos polifônicos entre agentes sociais que integram o contexto das políticas 

públicas e elementos teóricos vinculados ao currículo, ao multiculturalismo e à avaliação escolar. O 

objetivo do estudo é relatar o processo coletivo de análise e de definição das políticas públicas sobre 

a avaliação da aprendizagem escolar. Os métodos e técnicas utilizadas tratam da análise do discurso 

em relatórios reflexivos elaborados pelos professores da rede municipal de ensino sobre a proposta 

pedagógica em vigor, reflexão coletiva entre participantes da equipe diretiva da educação do 

município, elaboração de síntese sobre a (re)significação da proposta pedagógica quanto ao registro 

e à avaliação da aprendizagem no contexto escolar. Como conclusão evidencia-se o conflito de 
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vozes que denotam diferentes concepções teóricas sobre a organização do ensino e sobre a 

avaliação da aprendizagem, assim como explicita a necessidade de se considerar o momento 

histórico da educação no município levando-se em conta as mudanças nas diretrizes político-

partidárias.  

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INSTITUCIONAL EM ESCOLAS INFANTIS E MATERNAIS: CONTRIBUIÇÕES DA 
PSICOLOGIA 

 Área temática: Avaliação e Medidas no Contexto Escolar 
VALERIA CAMPINAS BRAUNSTEIN; HELY ZAVATARO – UNIVERSIDADE PAULISTA; HÉLIO 
ROBERTO BRAUNSTEIN – UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO  

Avaliação de desempenho institucional em escolas infantis e maternais: contribuições da psicologia 

Valéria C. Braunstein Hely Zavataro Hélio Braunstein Uma avaliação institucional pode contribuir para 

o monitoramento de políticas educacionais já estabelecidas, por se constituir em um processo que 

propicia a correção de rumos, a criação de recursos, a superação de problemas e a legitimação de 

práticas bem sucedidas. Numa proposta de debate conjunto, com vistas a desenvolver um processo 

avaliativo do desempenho educacional, um município paulista contrata uma assessoria externa para 

uma jornada desafiadora, dividida em duas fases, analisando-se vários aspectos que interferem no 

processo de ensino – aprendizagem. Inicialmente, uma equipe composta por psicólogos e pedagogos 

em conjunto com a secretaria de educação definiram padrões de qualidade e elaboraram os 

instrumentos de avaliação, para as 40 escolas de educação infantil. Durante o processo, discutiram 

as praticas, sugerindo mudanças em aspectos relacionados à participação da comunidade e dos 

pais; a identidade das escolas; a interface com o ensino fundamental, as estratégias educacionais, o 

espaço físico, o preparo pedagógico e formação dos professores, além da adequação das escolas 

numa perspectiva de educação inclusiva. Os psicólogos ressaltaram aspectos relevantes na 

adequação e ajustamento no espaço físico e nas inter-relações de modo a contemplar as 

necessidades infantis, e contribuir para o desenvolvimento humano, possibilitando reflexão acerca do 

contexto social, dos projetos pedagógicos e sua interferência na qualidade do processo ensino-

aprendizagem, no corpo discente, docente, nas famílias e na comunidade. Constata-se que, a 

contribuição do psicólogo numa avaliação não se reduz a medir o rendimento do aluno; a avaliação 

não se legitima com uma visão unilateral; a qualidade de ensino e o desempenho do aluno e do 

professor entrelaçam-se entre si e as condições institucionais e aos objetivos políticos instaurados, 

aspectos só podem ser avaliados pela interface entre a psicologia e a educação. 

AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA DOS PACIENTES PORTADORES DA SÍNDROME DO X-FRÁGIL PÓS-
DIAGNÓSTICO 

 Área temática: Avaliação e Medidas no Contexto Escolar 
VERA LUCIA TRINDADE GOMES; MAURO SANTOS VILLAS BOAS  

O Projeto tem por objetivo fazer um acompanhamento neuropsicológico dos pacientes portadores da 

Síndrome do X-Frágil (SXF) e de seus parentes. No que tange os acometidos propriamente dito, 

estamos realizando um mapeamento do perfil neurocognitivo de cada um deles com a finalidade de 

delinearmos a expressão da Síndrome em cada paciente. Estes resultados obtidos no atendimento 

dos pacientes SXF retornam aos pais e cuidadores na forma de orientação no trato e no melhor 

atendimento às demandas dos pacientes. No âmbito coletivo o delineamento do perfil neurocognitivo 

de cada um dos acometidos é da maior importância tendo em vista que a manifestação das 

Síndromes que acometem o sistema nervoso possui uma grande variedade de formas. Deste modo 

teremos um perfil da expressão desta síndrome na população do Estado do Rio de Janeiro. 
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PLANTÃO INSTITUCIONAL: DISPOSITIVO DE ATENDIMENTO CRIADO NA RELAÇÃO PSICOLOGIA E 
EDUCAÇÃO 

 Área temática: Atuação do Psicólogo Escolar 
ADRIANA MARCONDES MACHADO  

Durante o ano de 1997 foi criado o Plantão Institucional pelo Serviço de Psicologia Escolar do 

Instituto de Psicologia da USP. Nosso objetivo é atender, na USP, profissionais de uma mesma 

instituição educativa (escolas públicas, casas abrigo, grupo de psicólogos de secretarias de 

educação, espaços gente jovem...) visando o aprimoramento do exercício profissional com 

conseqüente melhoria do atendimento a crianças e adolescentes. Nossas ações buscam propiciar a 

reflexão da demanda dos profissionais das instituições educativas e de suas práticas cotidianas. 

Portanto, as demandas, as queixas, os saberes, as práticas e os discursos, são nossos objetos de 

trabalho. Essa montagem tem como objetivo potencializar o grupo de educadores no enfrentamento 

dos problemas que trazem à Psicologia, o que exige que seja problematizado a qual Psicologia esses 

educadores se referem. Esse trabalho afirma a possibilidade de atuarmos coordenando a atividade 

de refletir criticamente as práticas cotidianas com grupos de profissionais, produzindo como efeito um 

fortalecimento desses grupos para o exercício de suas funções. Apresentaremos, a função da 

construção desse dispositivo (contra o quê lutamos?) o formato desse dispositivo (novos tempos e 

espaços), o modo de trabalhar (o contrato, os procedimentos e o manejo das intervenções) e o relato 

de algumas das experiências (até o momento, atendemos cerca de 70 grupos de profissionais) 

A ESCOLA DEPOIS DA TRAGÉDIA: A PSICOLOGIA ESCOLAR NO CASO ELOÁ 

 Área temática: Desenvolvimento Humano 
DENILSON GRECCHI; CANDIDO J. FLAUZINO – UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO  

Financiador: UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO 
O desenrolar do caso Eloá ocorrido em Santo André na Grande São Paulo em Outubro de 2008 e o 

seu desfecho trágico causaram, não só danos físicos as vítimas, mas também trouxe consequências 

psicológicas aos envolvidos direta e indiretamente no evento. Considerando que todos os envolvidos, 

exceto o seqüestrador, eram alunos da mesma escola na época do seqüestro, é natural que fossem 

observados desdobramentos de ordem psicológica no corpo docente e discente após o desfecho do 

caso. Por este motivo, a Diretoria de Ensino da Região de Santo André, recorreu à Universidade 

Metodista de São Paulo a fim de solicitar assistência psicológica especializada aos professores e 

instruí-los quanto à condução do tema junto aos seus alunos. O trabalho desenvolvido na escola com 

a direção, coordenação, professores, alguns alunos e pais convidados, teve como objetivos: 

1)Prestar assistência psicológica ao corpo docente, discente e pais de alunos da E. E. Prof. José 

Carlos Antunes; 2)Realizar uma leitura diagnóstica da referida escola; 3)Atuar preventivamente e 

intervir em situações de crise e tragédia, ligadas às etapas do desenvolvimento; 4)Orientar a direção, 

coordenação e docentes quanto à condução de temas de ordem psicológica junto a alunos e pais; 

5)Possibilitar a abertura de espaços de discussão e manifestação de sentimentos diversos; 

6)Possibilitar a vivência do luto; 7)Compreender a necessidade de vivenciar a dor que a perda da 

vida de alguém próximo provoca e; 8)Encontrar um novo lugar para as lembranças de Eloá ocupar na 

memória dessas pessoas enlutadas. Os encontros tiveram, ao mesmo tempo, um caráter diagnóstico 

e interventivo, pois, além de permitirem um levantamento de dados e uma leitura psicológica da 

realidade vivenciada pelos participantes, estes possibilitaram discussões, reflexões e mudanças de 

comportamentos no que diz respeito à re-significação do sentido da perda no vivenciar do processo 

de luto. 
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A CRIATIVIDADE NO AMBIENTE ESCOLAR: EXPERIÊNCIA NO DESENVOLVIMENTO DE TALENTOS 

 Área temática: Desenvolvimento Humano 
DOUGLAS MATEUS DE MOURA; DOUGLAS MATEUS DE MOURA; SOLANGE MUGLIA 
WECHSLER – PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS  

Introdução A palavra criatividade designa do termo em latim creare que significa engrenar, dar a luz, 

produzir, fazer algo novo e a relaciona também ao termo grego, Krainen, que significa realizar, 

também é a capacidade de inventar, descobrir algo novo e inovar segundo alguns autores. Segundo 

Torrance e Torrance (1973), a criatividade é um processo inerente aos seres humanos, por meio do 

qual, a pessoa torna-se sensível a problemas, dificuldades e lacunas no conhecimento, para o qual 

ainda não aprendeu a solução. Aliando a aprendizagem com a criatividade damos oportunidade para 

aos alunos participantes experimentar, exprimir, conhecer e até superar-se, podendo projetar-se 

como uma forma de inovar, superar seus obstáculos, uma auto-realização. Objetivo Geral 

Desenvolver o potencial criativo do aluno, através de atividades lúdicas e dinâmicas, que envolvam a 

livre expressão de idéias e opiniões. Método Foram utilizadas dinâmicas de grupo, jogos dramáticos, 

brincadeiras cantadas, jogos cooperativos, contação de historias, criação de historias coletivas e 

desenhos. Participantes Participaram do projeto 250 alunos da 3ª e 4ª série do ensino fundamental, 

de 3 escolas públicas do Municipio de Hortolândia Resultados As crianças que participaram do 

projeto mostraram uma melhora nas características cognitivas, onde apresentaram uma melhora na 

capacidade criativa e potencialização da fluência, flexibilidade, e a capacidade critica construtiva. Foi 

observado a satisfação do aluno, em participar do projeto, proporcionando um sentimento de 

realização e alegria, contribuindo para uma melhora na auto estima e na sua auto aceitação. No 

âmbito Social houve uma melhora na conexão e na comunicação grupal tanto no educar para o 

respeito e a tolerância das opiniões. Analisando os resultados obtidos, podemos ver que projetos 

para o desenvolvimento da criatividade trazem benefícios para o desenvolvimento cognitivo, 

emocional e social dos alunos. 

BRINCADEIRA DIRIGIDA COM BRINQUEDOS ARTESANAIS 

 Desenvolvimento Humano 
PRISCILA LEITE GONÇALVES; CLEIDE MONTEIRO GOMES; FLÁVIA RENATA CORREA DE LIMA; 
KARINA MARIA DA LUZ; LÍVIA PATRÍCIA DE PAULA ARAUJO – CENTRO UNIVERSITÁRIO 
SALESIANO DE SÃO PAULO – CAMPUS LORENA 

Torna-se importante explorar, cada vez mais, a importância da brincadeira com uso de brinquedos 

artesanais, tratando-se de uma oportunidade para a aprendizagem em geral e desenvolvimento de 

habilidades específicas. O objetivo principal deste trabalho foi observar o comportamento das 

crianças frente à oferta de brinquedos artesanais, confeccionados com sucata. Consultou-se a 

literatura acerca da brincadeira dirigida, uso da sucata e seus efeitos na situação lúdica, processo de 

confecção dos brinquedos e relações com a aprendizagem infantil tendo-se em vista o planejamento 

e a execução das atividades. O público-alvo era constituído de crianças de camadas populares, no 

total de 60, e que frequentavam uma instituição de amparo a este grupo. Foi realizada a atividade 

recreativa com uso dos brinquedos e distribuição destes às crianças. Utilizou-se uma ficha de 

observação. Notou-se, em geral, interesse das crianças pelo manuseio e exploração dos brinquedos, 

e uso diferente e inusitado dos mesmos. 
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CONVIVENDO E APRENDENDO: A ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO ESCOLAR NA INTERFACE FAMÍLIA-ESCOLA 

 Área temática: Família 
CARLA ANDRÉA SILVA; DELITE CONCEIÇÃO ROCHA BARROS LEMOS – UNIVERSIDADE 
LUSOFANA DE PORTUGAL; FAUSTON NEGREIROS – UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ  

A busca por uma interação satisfatória entre os contextos de desenvolvimento humano, 

representados pela família e pela escola ocupa, segundo Dessen & Polônia (2007), lugar central nas 

discussões empreendidas no âmbito da Psicologia Escolar, especialmente por proporcionarem 

constantes desafios à prática do profissional que atua nessa área da Psicologia. Desse modo, o 

presente relato de experiência contempla a vivência dos autores no serviço de Psicologia do Instituto 

Dom Barreto junto à família de alunos do Ensino Fundamental e Médio, a partir de um grupo de 

convivência com pais, mães ou seus responsáveis. A atuação dos psicólogos escolares nesse grupo 

vem ocorrendo há anos, época em que o grupo foi criado. Este conta com um encontro mensal por 

meio da adesão voluntária dos participantes. As temáticas trabalhadas são propostas pelos 

pais/responsáveis e pelas demandas do cotidiano escolar, tendo em vista que o referido grupo tem 

como objetivo exercitar o autoconhecimento, bem como oportunizar o fortalecimento da relação 

pai/filhos e escola. Destacamos como positivo a amplitude que práticas assim desenvolvidas, ou seja, 

contribuem para a solução de problemas do cotidiano escolar especialmente em sua viabilidade no 

âmbito da prevenção. Destarte, ao agregar as instituições família e escola, o grupo de convivência de 

pais, aproxima a escola das distintas realidades e perfis familiares, assim como enseja às famílias 

uma participação ativa e próxima das caracterizações do cotidiano escolar. Em suma, configura-se 

como uma iniciativa de educar em conjunto, família e escola, sem para isso estabelecer hierarquias, 

mas complementaridade de ações.  

O TRABALHO COM FAMÍLIAS NA PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA 

 Área temática: Família 
FÁTIMA REGINA PIRES DE ASSIS; NATÁLIA MATHEUS – PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA 
DE SÃO PAULO 

Nos espaços educacionais uma preocupação é com a violência, em diferentes níveis institucionais 

(contra alunos, professores, edificações) e que assume várias formas (física, verbal, “psicológica”). 

Tal preocupação ocorre não apenas pela escola estar sendo palco ou mesmo alvo da violência mas 

por ser ela uma das instâncias responsáveis pela formação dos indivíduos. A literatura tem apontado 

a violência como um dos produtos da coerção (Sidman, 1995). Essa mesma literatura também nos 

mostra como essas diferentes instâncias utilizam a coerção como forma de controle, fazendo com 

que práticas coercitivas sejam encaradas como naturais, às vezes valorizadas, tornando-se 

inquestionáveis e aparentemente sem alternativas. Assim o trabalho que vise práticas incompatíveis 

com a violência devem inicialmente identificar práticas coercitivas e nesse sentido a inclusão da 

família é fundamental por dois motivos: o primeiro aponta para a necessidade de exposição à 

diversidade de práticas, pois, somente diante da sua discussão, os pais podem entrar em contato 

com as várias alternativas e aí o papel do psicólogo educacional é fundamental para que tais 

alternativas sejam analisadas e que se avaliem suas implicações a médio e longo prazo. O segundo 

diz respeito à visão de um dos pontos de partida da violência: o ensino domiciliar da violência como 

uma forma de educar e corrigir comportamentos, como um fenômeno que está contido entre os pólos 

de um único continuum que abrange punição física (p. ex. palmadas) e abuso físico (Gomide, 2006), 

práticas frequentemente utilizadas por pais na interação com seus filhos . As experiências partilhadas 

ocorrem em instituições educacionais, espaços privilegiados para tal discussão, pois concentram 
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famílias de crianças/jovens com faixas etárias próximas, despertando nos pais e professores 

preocupações com “problemas” semelhantes, além de fortalecer o vínculo família-escola tão 

importante para o desenvolvimento de todos os envolvidos na educação de nossa população. 

 

TRANSIÇÃO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL: PARCERIA FAMÍLIA E ESCOLA 

 Área temática: Família 
JOSIANE FONSECA DE BARROS; DAYSE MARIA PINHEIRO; LENI PORTO COSTA SIQUEIRA; 
ADRIANA MANZOLILLO SANSEVERINO – UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

O Projeto Transição desenvolvido desde 2007 pela equipe interdisciplinar da Escola de Educação 

Infantil da Universidade Federal do Rio de Janeiro (EEI-UFRJ) sob a coordenação do setor de 

psicologia, busca criar um espaço de escuta, explicitação das demandas e cooperação entre a escola 

e os pais com relação à transição das crianças para o Ensino Fundamental. Para isto, a equipe da 

EEI-UFRJ disponibiliza informações como: mapeamento de escolas, editais, diferentes abordagens 

pedagógicas etc. A metodologia é participativa e se inicia com entrevistas semi-estruturadas com os 

pais e segue com a análise e devolução dos dados aos mesmos. Para que as demandas sejam 

compartilhadas é realizado um Grupo de Pais. Com relação aos sentimentos das crianças, a equipe 

de psicologia busca conhecer e trabalhar as demandas através de atividades psicopedagógicas, 

planejadas e realizadas em conjunto com as professoras e a supervisão pedagógica. Vale ressaltar 

que este projeto considera que o ambiente familiar e o ambiente escolar são complementares no que 

diz respeito aos processos de inserção das crianças no mundo letrado. Desta forma, é relevante 

salientarmos a importância da parceria entre família e escola também neste momento, pois assim 

poderá minimizar a ansiedade dos pais e das crianças frente à transição para o Ensino Fundamental. 

Considerando as especificidades do desenvolvimento e de aprendizagem da referida faixa etária, há 

de se repensar ações e projetos que reflitam sobre os diferentes tempos e espaços da construção da 

escolaridade, entendendo que as crianças precisam ser bem acolhidas em todas as etapas de sua 

formação humana. 

DESCONSTRUINDO PRECONCEITOS E RETOMANDO RELAÇÕES: QUANDO PAIS E MÃES FALAM SOBRE A 
QUEIXA ESCOLAR NA PRÓPRIA ESCOLA 

 Área temática: Pesquisa em Psicologia Escolar/Educacional 
HALANDERSON RAYMISSON DA SILVA PEREIRA; DYANA CRISTHINA DE FREITAS; 
ALESSANDRA MACHADO – UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA  

Este estudo surgiu a partir da disciplina Psicologia Escolar e Problemas de Aprendizagem (PEPA I e 

II) no curso de Psicologia da Universidade Federal de Rondônia – UNIR, onde os acadêmicos 

entraram em contato com o referencial teórico da Psicologia Escolar Histórico-Crítica, desenvolveram 

um trabalho de observação participante e de intervenção em escolas municipais e estaduais na 

cidade de Porto Velho. Por meio dessa modalidade de apresentação pretendemos relatar o trabalho 

de intervenção com grupos de pais e mães de alunos, com queixa escolar, apoiados na teoria da 

Psicologia Escolar Histórico-Crítica. Nesses encontros, identificamos em suas falas preconceitos, 

discriminações e rótulos, que tanto eles quanto os alunos enfrentavam no cotidiano escolar. Os 

variados discursos nos remeteram aos fenômenos estudados pelo referencial teórico mencionado, 

como a medicalização e patologização de alunos; atribuição das dificuldades escolares a uma 

“família desestruturada” e de origem popular. Além disso, observou-se que pais e mães traziam 

consigo estes “saberes prontos” como verdadeiros, porém com o decorrer dos encontros passaram a 

se questionar sobre estas “verdades”, impondo-se criticamente as relações hierarquizadas na escola, 

onde disseram que não tinham espaço para serem consultados e ouvidos. A idéia de utilizar o 
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espaço da escola para falar, refletir e discutir sobre a própria queixa escolar foi tomada pelos pais e 

mães como uma conquista, já que, segundo eles, eram apenas comunicados sobre os “problemas de 

aprendizagem” e dos comportamentos “inadequados” de seus filhos no ambiente escolar. Conversar 

sobre as dificuldades encontradas, no intuito de repensar estratégias e saberes para enfrentá-las, foi 

considerado uma novidade no grupo. As pontes entre o referencial teórico da Psicologia Escolar 

Histórico-Crítica e a prática de intervenção em grupos de pais e mães resultaram em um caminho de 

possibilidades ao se criar um espaço de escuta. 

ESCOLA ASSOCIATIVA E PSICOLOGIA ESCOLAR: O PAPEL DO PSICÓLOGO ESCOLAR NA GESTÃO 
DEMOCRÁTICA DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

 Área temática: Pesquisa em Psicologia Escolar/Educacional 
JULIA CHAMUSCA CHAGAS; REGINA LÚCIA SUCUPIRA PEDROZA – UNIVERSIDADE DE 
BRASÍLIA  
Financiador: CAPES – PROF 

Pesquisas em Psicologia Escolar demonstram interesse crescente pelas relações interpessoais no 

contexto da escola e seu impacto no processo educativo. Políticas públicas de educação, 

fundamentadas pela Lei de Diretrizes e Bases (LDB), enfatizam a necessidade da aproximação 

escola-comunidade, através de políticas de gestão democrática. Percebe-se na produção da área de 

Psicologia Escolar uma redução da relação escola-comunidade para a relação família-escola, 

distanciando-se da idéia de gestão democrática. Este trabalho relata uma experiência como 

psicóloga escolar de uma Associação de Educação Infantil de Brasília, fundada há 27 anos por pais 

insatisfeitos com a educação pública e particular no DF. Atualmente, ela tem aproximadamente 130 

alunos e 30 funcionários e mantém um formato de gestão democrática que visa contemplar todos os 

membros da Associação. É considerada uma referência para pesquisadores no DF. A intenção desta 

apresentação é discutir o papel do psicólogo escolar como mediador da relação entre os diversos 

membros da escola em um processo de gestão democrática. Extrapola-se, assim, a relação família-

escola a fim de construir uma participação efetiva dos pais e da comunidade escolar como um todo 

na organização política da instituição de ensino. Esse formato associativo implica que pais, alunos, 

professores e funcionários não são apenas clientes ou empregados, mas sim membros ativos da 

reflexão e prática educativas. Cada um desses atores, a partir de seus desejos, condições e 

concepção de educação, traz uma contribuição para a associação. Torna-se papel do psicólogo 

escolar, enquanto mediador das relações interpessoais na escola, buscar estabelecer um diálogo 

próximo entre todos a fim de construir um espaço educativo democrático e de qualidade. Essa 

experiência está servindo de base para a elaboração de uma Dissertação de Mestrado no Programa 

de Pós-Graduação em Processos de Desenvolvimento Humano e Saúde da Universidade de Brasília. 

O ESPAÇO DA BRINCADEIRA COMO FORMA DE ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO EDUCACIONAL 

 Área temática: Pesquisa em Psicologia Escolar/Educacional 
LUIZA MARQUES BORGES; REGINA LÚCIA SUCUPIRA PEDROZA – UNIVERSIDADE DE 
BRASILIA  

Estudos constatam importantes questões a respeito da formação do psicólogo e suas formas de 

atuação. Dados do perfil profissional, do campo de atuação e quanto ao público a que se destina 

mostra ser ainda predominante a prática psicoterapeuta. A formação enfatiza o atendimento 

individual; os currículos na maioria das vezes excluem a realidade social; priorizam a utilização de 

técnicas psicológicas que acabam por ressaltar as patologias em detrimento de alternativas de 

trabalho. Novas demandas sociais têm se apresentado ao psicólogo contribuindo para o 

questionamento de concepções vigentes. Uma delas diz respeito às relações que se processam em 

instituições de abrigo para crianças para repensar suas relações com as escolas e as subjetividades 
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produzidas. Revertendo a visão tradicional de atendimento “aos problemas de aprendizagem”, 

considerando que questões apresentadas na figura de “queixas escolares” são fruto de relações de 

exclusão sofridas por essas crianças, apresentamos, neste trabalho, uma alternativa de atuação do 

Psicólogo Educacional. A aprendizagem é vista aqui enquanto processo amplo que não se limita ao 

aluno isoladamente tão pouco ao contexto da sala de aula, é concebida como vivenciada pelo sujeito 

nas diferentes relações, como na brincadeira que possibilita à criança experimentar novas formas de 

ação, ser criativa, imaginar situações e reproduzir interações importantes na sua vida resignificando-

as. Ela assume papel essencial na formação da subjetividade da criança e na aprendizagem. O 

trabalho foi realizado em um abrigo para crianças socialmente abandonadas do Distrito Federal. 

Participaram oito crianças em processo de alfabetização indicadas pelas pedagogas do abrigo com 

dificuldades de aprendizagem. Foi utilizada uma metodologia qualitativa com ênfase na observação 

participativa. Esse espaço do brincar foi construído com respeito à criança, ao inesperado visando o 

desenvolvimento da personalidade. Assim possibilitou o estabelecimento de novas formas de se 

relacionar que ajudaram no processo de aprendizagem das crianças. 

PSICOLOGIA ESCOLAR: CONSTRUINDO UM TRABALHO JUNTO AOS PROFESSORES 

 Área temática: Fracasso Escolar/Evasão 
KATIA YAMAMOTO; ALINE DE ARAÚJO LEITE SANTOS; LUIZA FERNANDES FERREIRA – 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO;  

Como o saber psicológico poderia contribuir ao processo de escolarização de crianças que não tem 

tido sucesso na alfabetização? Este trabalho, produto de estágio (supervisora Adriana Marcondes 

Machado, SePE IPUSP) realizado em escola pública, é um relato de um possível caminho. A partir 

de problemáticas trazidas pelas professoras e da intenção de habitar territórios que falassem sobre a 

produção do analfabetismo, a equipe se responsabilizou por quatro espaços: SAAI; 3ª e 4ª PIC; e 1ª 

série. Foram feitas doze visitas, primeiramente para conhecer e criar sentido para nossa presença lá. 

Partindo do pressuposto que as questões subjetivas presentes no processo de escolarização afetam 

a aprendizagem, procurou-se trabalhar com os professores, pensando conjuntamente em ações 

possíveis. Este trabalho se refere às atividades realizadas em dois campos: 1ª série, onde se dá o 

início da alfabetização. A principal demanda era em relação a alunos que estavam ficando para trás 

no processo de ensino-aprendizagem. Foi possível perceber que alguns alunos já começavam a 

ocupar posições cristalizadas. Foram então pensadas intervenções que pudessem dar visibilidade a 

novos funcionamentos, resgatando saberes além do conhecimento escolar; 3ª PIC, montagem que 

produz cenas em que o bater é vivido constantemente. Pensando nas implicações de uma montagem 

que junta crianças que apresentam problemas graves no processo de escolarização, pôde-se 

perceber que havia posições já cristalizadas. As intervenções ocorreram no sentido de resgatar a 

história escolar desses alunos, de pensar a aprendizagem como processo. Como estagiárias de 

Psicologia, foi propondo atividades que pudemos nos deparar com a grande dificuldade que é 

manejar uma sala com tantos alunos, nos aproximando da vivência dos professores. Estando na 

escola, aprendemos a olhar para as produções subjetivas presentes no processo de ensino-

aprendizagem como efeitos relacionais, buscando maneiras de agir na nossa relação com essas 

produções, para então buscar novos possíveis junto aos professores. 
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MISTURANDO PRÁTICAS E SABERES NO COTIDIANO RIBEIRINHO – PROJETO FAZENDO ARTE 

 Área temática: Fracasso Escolar/Evasão 
LIDIA ROCHEDO FERRAZ  

Fazer arte é o que queremos. Desqualificar nossas idéias de que somos incapazes; desqualificar 

concepções que entram pelas narinas e alimentam todo um organismo que se move, mas que pode 

mover-se para além das direções instituídas. Na brincadeira não há prescrições, metodologias 

corretas ou verdades. Fazer arte é subverter o estudar, é brincar. E por que não brincar de estudar? 

A experiência objetiva construir coletivamente um espaço de diálogo e práticas entre alunos do curso 

de graduação em psicologia e alunos de uma escola localizada em uma comunidade rural ribeirinha, 

privilegiando, neste contexto, as diferentes ações que fortaleçam o gosto pelo estudar através da arte 

e do “fazer arte”. Especificamente objetiva: estimular o gosto pela leitura e escrita; possibilitar 

espaços de vivência e convivência, sensibilização, recreação e do pensar; estimular a produção e 

invenção de novos caminhos para o aprender escolar, valorizando o protagonismo nas ações e 

potencializando a emergência de múltiplos pontos de vista. As atividades fundamentam-se na 

concepção de que encontramo-nos em processo contínuo de formação, num movimento permanente 

de apropriação e re-elaboração de saberes, a partir do encontro de conhecimentos, saberes e 

experiências. A efetiva participação dos agentes envolvidos no processo, vivenciando, percebendo, 

re-significando conhecimentos e valores, é fundamental para situá-los e contextualizá-los no centro 

do processo de transformação e tomada de decisão. Dois encontros semanais com duração 

aproximada de duas horas e meia ocorreram no período entre março e novembro de 2008, instalados 

nas seguintes trilhas: Roda de conversas e estórias; Produção de exercícios; Espaço do imaginar; 

Fábrica de brinquedos. 

ATELIER PSICOPEDAGÓGICO: COSTURANDO IDENTIDADES – A EXPRESSÃO DA SUBJETIVIDADE NA 
MATERIALIDADE 

 Área temática: Fracasso Escolar/Evasão 
MARIANA MICHELENA SANTOS; LETÍCIA BENVENUTTI CASTELO – UNIVERSIDADE DO SUL DE 
SANTA CATARINA 

O projeto “Atelier Psicopedagógico: costurando identidades” visa atender crianças e adolescentes 

oriundos de escolas da região da Grande Florianópolis com histórico de dificuldades no processo de 

aprendizagem, identificadas a partir de uma avaliação psicopedagógica realizada na Clínica Escola 

de Psicologia da Universidade do Sul de Santa Catarina. A perspectiva do projeto é desmistificar o 

fracasso escolar enquanto fato circunscrito à criança/adolescente, integrando família e escola na 

leitura reflexiva do histórico de fracassos, problematizando responsabilidades e implementando 

recursos psicopedagógicos favoráveis a reorganização da identidade da criança/adolescente frente 

seu processo de escolarização. Para tanto foram realizadas oficinas lúdicas uma vez por semana, 

com duração de duas horas com um grupo de jovens de 05 à 14 anos, juntamente com seus 

respectivos pais ou responsáveis, já que a família estabelece importantes mediações no processo de 

desenvolvimento escolar e pessoal de crianças e adolescentes. As oficinas são realizadas por 

estagiárias do curso de Psicologia sob a orientação de uma professora especializada na área em 

foco. O projeto utiliza o lúdico como articulador da intervenção fundamentado na Psicologia Histórico-

Cultural, que entende o ato de brincar como mediador qualificado para trabalhar questões subjetivas 

da criança/adolescente. Isto porque a brincadeira possibilita a expressão de sentimentos e 

compreensões do mundo no plano da materialidade. Através das atividades realizadas, o projeto 

proporciona à crianças e adolescentes que freqüentam a Clínica do Serviço de Psicologia da Unisul 

atividades lúdicas que possibilitam mediar a relação entre a apropriação do conhecimento, o 
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desenvolvimento das funções psicológicas superiores e o processo de socialização infantil. As 

intervenções também proporcionam uma resignificação das dificuldades de aprendizagem por parte 

dos membros da família, assim como da responsabilidade dos mesmos para o sucesso escolar, os 

quais passam a atuar de forma mais efetiva no processo de aprendizagem escolar dos jovens em 

questão. 

O PROCESSO DE APRENDIZAGEM DE SUJEITOS QUE APRESENTAM DEFICIÊNCIA MENTAL NA 
PERSPECTIVA HISTÓRICO CULTURAL. 

 Necessidades Educacionais Especiais/Inclusão 
ALEXANDRA AYACH ANACHE – UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL 

Pretende-se desenvolver estudo sobre o processo de aprendizagem de sujeitos que apresentam 

deficiência mental, na perspectiva da epistemologia qualitativa, pois ela tem oferecido sustentação 

para a compreensão sobre a subjetividade do sujeito com essas características, visando a otimização 

de seu processo educativo. Optamos pelo estudo de caso por possibilitar investigação em 

profundidade, com a utilização de vários métodos para obter informações sobre a história de vida do 

sujeito pesquisado, bem como dos determinantes sociais, políticos, econômicos, portanto, elegemos 

um sujeito que apresentava indicadores de deficiência mental e não se comunicava pela linguagem 

oral em decorrência de uma lesão cerebral. Na ocasião desta pesquisa, ele não tinha um diagnóstico 

definido de deficiência mental, embora tivesse sido avaliado por escolas especiais. Essa criança 

freqüentou algumas escolas especiais e comuns, sem que os progressos acadêmicos fossem 

expressivos. 

O PSICÓLOGO ESCOLAR E OS DESAFIOS DO PROCESSO DE ESCOLARIZAÇÃO DA PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA MENTAL 

 Área temática: Necessidades Educacionais Especiais/Inclusão 
ALEXANDRA AYACH ANACHE - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL 

Este trabalho resultou de um projeto de extensão realizado em uma instituição especial no período de 

2005 a 2007/2008. Essa demanda originou-se mediante a solicitação da coordenação da referida 

instituição que na época encontrava dificuldades no processo de avaliação e diagnóstico das 

pessoas encaminhadas para os seus serviços. As informações registradas em seus relatórios sobre 

essas pessoas eram descrições comportamentais, ancoradas nos pressupostos clínico-terapêuticos, 

compreendia a deficiência mental como um desvio, uma patologia. Tal prática tinha pouco a dizer 

sobre as possibilidades de aprendizagem e desenvolvimento do sujeito. Investimos em um projeto 

coletivo por meio da pesquisa-ação para a construção de estratégias metodológicas que visassem 

estabelecer interlocução entre a educação e a saúde, bem como construir uma outra organização do 

processo de avaliação que subsidiasse o processo de escolarização dos alunos. 

PROJETO EDUCAR NA DIVERSIDADE: GRUPO DE ESTUDOS SOBRE INCLUSÃO ESCOLAR DO INSTITUTO 
FEDERAL CATARINENSE CAMPUS SOMBRIO – SC 

 Área temática: Necessidades Educacionais Especiais/Inclusão 
ANDREIA DA SILVA BEZ  

O Projeto EDUCAR NA DIVERSIDADE é uma iniciativa do Núcleo de Atendimento as Pessoas com 

Necessidades Educativas Especiais (NAPNE) do Instituto Federal Catarinense campus Sombrio – 

SC. Uma das ações do projeto é o Grupo de Estudos Sobre Inclusão Escolar, formado por 

profissionais da instituição, docentes e técnico-administrativos, que trabalham diretamente com os 

alunos. Através deste grupo, criou-se um espaço para a troca de experiências e atualização técnica e 

cientifica, subsidiando o trabalho docente e conferindo-lhes segurança para promover a inclusão 

escolar de todos os alunos que apresentam alguma necessidade educacional especial. A 

participação é voluntária e os trabalhos têm como foco a relação entre o aluno com uma necessidade 
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educacional especial e a construção do conhecimento. Para a implantação desta ação buscou-se a 

sensibilização dos profissionais da instituição, através da análise conjunta de situações que já se 

apresentavam no cotidiano escolar; Posteriormente, deu-se a formação do grupo, por adesão 

voluntária, e a construção do diagnóstico das necessidades a curto, médio e longo prazo. Após, 

ocorreu a elaboração de um cronograma dos encontros e respectivas temáticas. Finalmente, iniciou-

se o desenvolvimento das temáticas, o que ocorre através de reuniões com frequência mensal, em 

encontros de aproximadamente duas horas, e por meio de informações on line trocadas entre os 

participantes. Como resultados, observou-se a sensibilização dos profissionais para a questão da 

inclusão escolar; revisão e adoção de novas metodologias com base na atualização técnica e 

científica, considerando as particularidades de cada aluno ou situação apresentada (necessidade 

educacional especial); o aumento da confiança do docente com vistas a desenvolver um trabalho que 

contemple a proposta inclusiva; a construção de um espaço permanente para atualização técnica e 

científica que permita o desenvolvimento de Políticas Públicas Educacionais de atendimento alunos 

com necessidades educacionais especiais. 

A AÇÃO MEDIADORA DO(A) PSICÓLOGO(A) EM CONTEXTOS EDUCACIONAIS: DISCUTINDO UMA PROPOSTA 
DE ATUAÇAO E SUA APLICAÇÃO 

 Área temática: Formação do Psicólogo Escolar/Educacional 
MÔNICA F. B. CORREIA; MIRIANE S. SANTOS – UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA; 
GEOVANA C. VARGAS – UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO  

Na compilação de estudos sobre as relações entre cultura e cognição e sobre a prática dos 

psicólogos do Brasil no contexto escolar observa-se um descompasso, uma vez que não 

encontramos correlação positiva entre eles. Em outras palavras, pode-se afirmar que as idéias que 

ampliaram nossos conhecimentos a respeito da cognição humana não são compartilhadas em um 

dos contextos mais férteis para sua discussão e transformação (da prática), nos quais o objetivo seria 

a promoção de desenvolvimento. Nossas investigações e prática junto à educação têm confirmado, 

significativamente, esta conclusão sobre o desconhecimento e até deturpação de idéias centrais 

sobre a construção do conhecimento e, principalmente, entre os psicólogos inseridos neste contexto. 

Profissionais que deveriam atuar como mediadores entre tais conhecimentos. Neste sentido, 

elaboramos uma proposta de atuação do psicólogo, cujos eixos seriam uma atuação contextualizada, 

ou seja, a partir das necessidades de cada escola e com vista à eficiência do processo ensino-

aprendizagem, assim como, o trabalho em equipe, entendendo àquele fenômeno como 

multidisciplinar. A fundamentação teórica deste profissional estaria pautada principalmente nas 

contribuições de Piaget e Vygotski, como pontos de partida, e em estudos posteriores, como os 

estudos transculturais. Desta forma, propomos uma discussão desta proposta de atuação do 

psicólogo, como mediador, a partir de experiências de estágio em escolas pública e particular. 

Propomos, assim, a apresentação e discussão desta atuação mais relacionada às suas intervenções 

junto a toda instituição, delineando o como efetivar esta mediação e confrontando com as diretrizes 

elaboradas no seminário nacional do ano da psicologia na educação. Tal discussão poderá suscitar 

outras, dentro do contexto acadêmico e escolar, contribuindo para uma ação mais eficiente e para 

diminuir a distância entre a construção do conhecimento acadêmico e esta construção e prática num 

contexto que se propõem a promover aprendizagem. 
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PARTILHANDO EXPERIÊNCIAS SOBRE SUPERVISÃO EM PSICOLOGIA ESCOLAR E ATUAÇÃO JUNTO A REDE 
DE APOIO EDUCACIONAL. 

 Área temática: Formação do Psicólogo Escolar/Educacional 
RAQUEL PONDIAN TIZZEI; CAMILA SANTOS DIAS; FABIANA CIA – CENTRO UNIVERSITÁRIO 
HERMÍNIO OMETTO  

Trata-se de uma experiência que tem por objetivo apresentar um trabalho desenvolvido por três 

professoras de psicologia e estagiários, em escolas públicas e junto ao Conselho Tutelar de uma 

cidade do interior de São Paulo. O trabalho vem sendo desenvolvido desde 2005, quando escolas 

estaduais procuraram o serviço de psicologia da UNIARARAS para ajudar a lidar com queixas de 

dificuldades de aprendizado, violência dos alunos, falta de interesse no processo de aprendizado. Os 

primeiros dois anos de intervenção foram marcados por resultados positivos, por exemplo, 

implantação do trabalho de psicologia escolar em diversas escolas juntos à coordenação, direção, 

família e alunos que enfrentam dificuldades de acontecer. Após esse período pode-se ampliar a rede 

de atuação do trabalho do psicólogo educacional junto ao Conselho Tutelar realizando avaliações 

psicológicas num processo que acontece em, aproximadamente 12 encontros e possibilita, inclusive, 

intervenções dentro das escolas. Desde então, a presença do psicólogo escolar vem sendo avaliado 

positivamente por parte dessa rede de apoio, que acabou se ampliando para outras instituições, 

como por exemplo, o abrigo da cidade. Além disso, o trabalho pode provocar transformações mais 

específicas em grupos de alunos, por exemplo, na formação de centros acadêmicos que os fizeram 

se mobilizar para alcançar objetivos importantes para sua formação; trouxe também para as salas de 

aula, discussões importantes sobre violência, dificuldades em lidar com grupos, drogas, que, em 

alguns casos, aliado ao trabalho com professores, trouxe melhor compreensão das queixas 

inicialmente apresentadas. Outro fator importante dessa intervenção é que muitos alunos entram 

para o quinto ano da faculdade (ano em que fazem o estágio) com pouco ou nenhuma expectativa de 

mudança no trabalho do psicólogo na escola e, ao longo do ano, essa visão transforma-se 

significativamente, ou seja, os alunos se formam reformulando seu pensamento acerca do trabalho 

do psicólogo educacional.. 

DESAFIOS E PERSPECTIVAS DA FORMAÇÃO CRÍTICA EM PSICOLOGIA ESCOLAR: RELATOS DE 
INTERVENÇÕES NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO ESCOLAR 

 Área temática: Formação do Psicólogo Escolar/Educacional 
SIMONE ARAÚJO DA SILVA; HALANDERSON RAYMISSON DA SILVA PEREIRA  – UNIR – 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA  

Este trabalho visa relatar e compartilhar os desafios e as perspectivas da formação crítica em 

Psicologia Escolar, a partir da intervenção realizada pelos acadêmicos no cotidiano de escolas 

públicas municipais e estaduais do município de Porto Velho como práticas desenvolvidas nas 

disciplinas de Psicologia Escolar e Problemas de Aprendizagem I e II do curso de Psicologia da 

Universidade Federal de Rondônia. Na busca por romper o modelo clínico de atuação do Psicólogo 

Escolar e com base na Psicologia Escolar Histórico-Crítica, objetivamos a concretização de 

pressupostos e finalidades transformadoras a partir de novas concepções e práticas educativas da 

Psicologia Escolar Histórico-Crítica, conhecendo o funcionamento escolar e considerando a 

problemática educacional proveniente de demandas particulares, nas quais as dimensões coletivas e 

democráticas tornam-se imprescindíveis na compreensão da queixa escolar. Dessa forma, a 

formação inicial em Psicologia Escolar consiste em uma possibilidade de alunos problematizarem e 

refletirem criticamente sobre os múltiplos fatores que atuam na produção e manutenção do fracasso 

escolar, contribuindo para a construção de uma prática coletiva e democrática voltadas para a 
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realidade social no âmbito da instituição escolar. A proposta do partilhando experiências consiste em 

relatar e ampliar as discussões sobre as perspectivas futuras oriundos da formação inicial em 

Psicologia Escolar e Problemas de Aprendizagem, com base na Teoria Histórico-Crítica, 

correlacionando com os relatos das experiências a partir dos desafios encontrados nas intervenções 

realizadas em escolas municipais e estaduais, nas quais evidencia-se as discrepâncias entre os 

modelos de educação escolar das administrações Estadual e Municipal. Essas características 

desencadearam problematizações que tornaram nossa prática, enquanto acadêmicos e futuros 

profissionais, um desafio permanente a ser enfrentado na área educacional e escolar 

contextualizada. 

PSICOLOGIA E ESCOLA – UMA DISCIPLINA E SUA FUNÇÃO ANALISADORA NA FORMAÇÃO DO PSICÓLOGO 

 Área temática: Formação do Psicólogo Escolar/Educacional 
ANNE LOUISE SIQUEIRA DE AZEVEDO; JULIANA PEREIRA DIAS LIMA; KATIA FARIA AGUIAR – 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

A formação do psicólogo, inscrita nas práticas universitárias, apresenta hoje as marcas de 

atualização do paradigma moderno de escolarização voltado para uma profissionalização que atenda 

às exigências postas pelo sistema do capital. Tal compromisso remete a práticas constitutivas de 

modelos nos processos educacionais, se expressando nos modos legitimados de apreensão dos 

conhecimentos (acumulação), das relações de aprendizagem (transmissão) e de convívio social 

(encargos instituídos). Falamos de uma formação que tem a Verdade como um guia na busca do 

significado da vida: sendo essencialmente prescritiva, instaurando hierarquizações e ratificando 

formas hegemônicas de existência. Nesse cenário, apresentamos a disciplina Psicologia e Escola 

como uma entrada favorável à construção de analisadores das práticas “psi”. Recorremos às 

ferramentas do institucionalismo francês para colocar em análise a formação do psicólogo e as 

demandas que hoje lhe são endereçadas no campo educacional. O que se colocou em movimento, a 

partir dos trabalhos realizados em sala de aula, foi uma dupla interferência: a problematização do 

lugar do psicólogo nas redes de saber-poder e a construção de uma abordagem crítico-propositiva 

das práticas “psi” em suas diferentes frentes de atuação. Avaliamos que as estratégias pedagógicas 

produziram deslocamentos, colocando em questão o modo de produção de subjetividade 

hegemônica. Concluímos afirmando o avanço da medicalização e da judicialização, como modos de 

operar o controle em nosso presente, se apresentando em todos os campos de atuação do 

psicólogo. 

DESAFIOS E POSSIBILIDADES DE CONSTRUÇÕES COLETIVAS NO ESPAÇO ESCOLAR. 

 Área temática: Formação do Psicólogo Escolar/Educacional 
CAMILLA MARTINS DE OLIVEIRA; JÚLIA PINTO FERRAZ CARDOSO; ANDRÉA ARAUJO 
MARTINELLI – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO  

Para realizar esse trabalho, partimos de nossa recente experiência no campo da educação, atuando 

na Rede de Proteção ao Educando, implantada em 2007 na prefeitura do Rio de Janeiro, que propõe 

um trabalho interdisciplinar com psicólogos e assistentes sociais. Como profissionais da rede, 

enfrentamos constantes desafios no cotidiano escolar, e nos propomos a uma atuação diferenciada e 

a um outro olhar diante desse cenário. Trabalhamos no sentido de questionar o que está 

naturalizado, os estigmas, as relações de saber/ poder instituídas... abrindo espaços de fala para os 

alunos e professores. O nosso trabalho vai na contramão do especialismo, não entramos no espaço 

escolar com soluções prontas. Estas partirão dos próprios atores da escola. Seremos apenas 

facilitadores desse processo de construção de novas estratégias. Para tal, é preciso suportar um 

lugar de não saber, que é constitutivo da prática a qual nos propomos. Devemos estar atentos o 
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tempo todo para a sutileza e delicadeza que se fazem necessárias na nossa atuação. São muitas as 

forças em jogo: alunos, direção, professores, responsáveis, assistentes sociais, Coordenadoria 

Regional de Educação, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de 

Educação, entre outras. Nós, psicólogos, dentro desta proposta ocupamos um lugar ímpar, pois é 

preciso que nos mantenhamos o tempo todo, dentro e fora da instituição; dentro, porque somos 

profissionais atuando na escola e fora, porque é necessária uma distância mínima para fazermos 

uma leitura da realidade institucional. Tarefa árdua que se torna possível através de uma análise 

constante da nossa implicação e a dos sujeitos envolvidos neste processo, através da qual 

poderemos conhecer os limites e avanços da prática. Pensando no fortalecimento desta, buscamos 

espaços de troca com profissionais da Educação e de outras áreas, o que torna nossa experiência 

mais rica nos possibilitando enxergar novas possibilidades para este trabalho. 

PAIS, PROFESSORES E QUEIXA ESCOLAR: REFLEXÕES A RESPEITO DO ATENDIMENTO 
PSICOEDUCACIONAL EM UMA CLÍNICA-ESCOLA. 

 Área temática: Formação do Psicólogo Escolar/Educacional 
CARLA PELLICER DOS SANTOS; JANAÍNA RODRIGUES; CARMEN LÚCIA DOS REIS; LÚCIA 
HELENA F. M. COSTA; NATÁLIA RODOVALHO GARCIA  – UNIVERSIDADE FEDERAL 
FLUMINENSE 

O tema do presente trabalho refere-se à prática do Psicólogo Escolar e Educacional quando são 

apresentadas queixas, por pais e professores, acerca do desenvolvimento de crianças, consideradas 

como crianças com problemas de aprendizagem. Essas reflexões ocorreram durante uma 

experiência de estágio de intervenção psicoeducacional com grupos de crianças e adolescentes com 

queixa escolar em uma clínica-escola do curso de Psicologia da Universidade Federal de 

Uberlândia/MG. Verificou-se que na nossa sociedade são perpetuadas certas concepções históricas, 

sociais e culturais sobre o processo de escolarização de crianças e adolescentes, que ocupam na 

escola e na família o lugar da doença e do problema. Possuem uma visão de que a atuação do 

psicólogo é voltada apenas para o diagnóstico e intervenção junto às crianças que apresentam as 

chamadas dificuldades de aprendizagem. Por mais que a queixa seja escolar, procura-se 

atendimento para a criança que é tida como inadequada à aprendizagem por ser considerada com 

déficit ou excesso. Este trabalho aponta para discussões na vertente que considera que a queixa 

escolar não deve ser analisada apenas no nível do aluno e sim, na análise das situações educativas 

em sua complexidade, considerando os vários aspectos envolvidos: históricos, econômicos, sociais, 

culturais e educacionais. A atuação do Psicólogo Escolar e Educacional deve contribuir para a 

desconstrução de tais concepções sobre o processo de escolarização pois, quando o psicólogo 

recebe uma queixa escolar, esta constitui um fragmento de uma complexa rede de relações sociais. 

A intervenção aplicada junto às problemáticas escolares deve ser pautada em um olhar totalizante, 

que abarque a família, a escola e a criança, sendo necessário desenvolver um trabalho conjunto com 

todos estes âmbitos.  

FAVORECENDO O DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA AS 
RELAÇÕES INTERPESSOAIS 

 Área temática: Ensino Superior 
ISABEL CRISTINA DIB BARIANI; MARIA FERNANDA M. BARRETO – PONTÍFICA UNIVERSIDADE 
CATÓLICA DE CAMPINAS  

Reconhecendo a importância de se proporcionar experiências diversificadas ao estudante 

universitário, de modo a promover o seu desenvolvimento integral, a partir de 2000, com a 

reestruturação curricular dos cursos de graduação da PUC-Campinas, foram criadas as Práticas de 

Formação. São disciplinas complementares que oferecem ao aluno a oportunidade de ampliação e 
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enriquecimento de sua formação acadêmica. As Práticas de Formação que focam, especificamente, 

as Relações Interpessoais foram planejadas visando o desenvolvimento, no espaço grupal, de 

atividades que possibilitam a troca de experiências pessoais e acadêmicas. A partir de vivências que 

propiciam a interação e a integração, o grupo trabalha o auto conhecimento, o conhecimento 

recíproco, a cooperação, iniciativa, combatividade, criatividade, a comunicação verbal e não verbal, 

entre outros aspectos. Estas experiências, ao favorecerem a identificação das dificuldades que 

impedem o estudante de reconhecer suas potencialidades, propiciam uma participação mais ativa no 

processo de transformação do espaço acadêmico, além de possibilitar a reflexão sobre as relações 

humanas que ocorrem na vida em sociedade e exercitá-las, transformando-as em prol do coletivo. 

O OLHAR DA PARTICIPAÇÃO ACADÊMICA SOBRE A PRÁTICA DE ENSINO EM METODOLOGIA DE LÍNGUAS 
ESTRANGEIRAS 

 Área temática: Ensino Superior 
JOSIANE DA COSTA MAFRA SOUZA; ALIDIANE MÍRIAN OLIVEIRA  – UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE UBERLÂNDIA  

Este trabalho se insere na vertente da disciplina de metodologia de línguas estrangeiras objetivando 

proporcionar aos acadêmicos do curso de Letras a oportunidade de conhecer teorias sobre o ensino 

e aprendizagem desta língua. Esta pesquisa contou com a colaboração de uma professora e de uma 

turma de terceiro ano do ensino médio de uma escola pública estadual da região central de 

Uberlândia. A observação foi realizada em dois encontros de 50min cada um, e para a aula prática 

mais um horário de 50min. Estes momentos abordaram: 1) A observação realizada com anotações 

em diário de campo, 2) As aulas propriamente ditas, ensejando relacionar prática e teoria. A partir 

deste momento, houve a necessidade de elaborar um planejamento considerando o que os alunos 

precisariam e gostariam de aprender para podermos então significar a aprendizagem para os 

mesmos. Esta experiência como professora aproximo-nos mais da realidade da sala de aula 

permitindo assim, uma auto-análise sobre o nosso desempenho. Outro ponto relevante, propiciado 

por esta vivência foi o ato de reconhecer nossas dificuldades, permitindo que o nosso olhar para a 

ação de lecionar adquirisse um novo foco que é a importância de observarmos e levarmos em conta 

o desejo de nossos alunos. Assim foi possível perceber as verdadeiras condições que um professor 

enfrenta para dar uma aula e a importância do planejamento da mesma. Neste sentido, este ensaio 

evidenciou a inópia de usarmos materiais complementares além do livro didático, pois as dinâmicas e 

recursos de estratégias de aprendizagem também são importantes para ensino de língua estrangeira, 

transformando a relação direta: aluno, professor e conteúdo, em um meio de adquirir o 

conhecimento, transformando-os em aprendizagem. Desta forma, este trabalho evidencia o valor da 

participação do aluno na preparação da aula e do material que o ajudará na relação de aprendizagem 

da língua alvo. 

A EXPERIÊNCIA DA “SEMANA DE ACOLHIMENTO AOS NOVOS ESTUDANTES” COMO ESTÍMULO AO TROTE 
ALTERNATIVO NA UNIVERSIDADE 

 Área temática: Ensino Superior 
TATIANA YOKOY DE SOUZA; JULIANA NÓBREGA – UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA  

O persente trabalho parte da experiência de implantação de uma proposta de “trote alternativo” aos 

novos estudantes universitários realizada pela equipe de psicólogos escolares e pedagogos em uma 

Faculdade da Universidade de Brasília. Foi construída uma “Semana de acolhimento aos novos 

estudantes”, composta por diversas atividades de socialização, orientação acadêmica e ambientação 

à universidade. Dentre essas atividades, foram aplicados questionários a 156 estudantes 

participantes e foram coordenadas discussões com o objetivo de suscitar reflexões sobre o ingresso 



 

 

 

 

 

 
ISSN-1981-2566 

                                                                                                                                                                     

31 
 

na universidade, a trajetória escolar e as relações interpessoais em contextos educativos. O 

questionário era composto por seis perguntas abertas que investigavam vivências prévias dos alunos 

em sua vida estudantil, suas representações sobre alunos e professores, seus projetos futuros, além 

das suas expectativas e dúvidas referentes a essa nova etapa de vida. Logo após, foi realizada uma 

análise que se fundamentou na epistemologia qualitativa e se configurou por meio do agrupamento 

das respostas em zonas de sentido. Os resultados, os quais foram apresentados a todos os 

servidores da Faculdade, evidenciaram que as principais demandas dos estudantes se associavam a 

processos de ensino-aprendizagem contextualizados e significativos para a contemporaneidade; a 

um ambiente promotor da saúde e do desenvolvimento humano integral; a interações que valorizem 

a participação de todos na construção dos conhecimentos; e a parceria entre professores e 

estudantes. Os resultados, ainda, sugeriram a necessidade de orientação dos estudantes na 

construção da identidade universitária e a importância da reflexão de todos os participantes da 

comunidade acadêmica sobre a influência do trote na formação pessoal, profissional e cidadã dos 

nossos universitários. 

CURSO DE FORMAÇÃO PARA CUIDADOR SOCIAL COM ÊNFASE EM ADOLESCÊNCIA 

 Área temática: Formação do Educador 
DANIEL CALDEIRA DE MELO 
Financiador: INSTITUIÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE UBERLÂNDIA  

Este relato vêm da experiência realizando treinamentos com cuidadoras sociais em um abrigo 

feminino para adolescentes na cidade de Uberlândia. O curso foi planejado a partir do notei nos 

contatos com as pessoas exercem o papel de cuidadoras. São mulheres de 20 a 60 anos, em geral 

mães, que vivem com o que ganham com a profissão. Apenas uma começou o curso superior de 

Assistente Social, mas não concluiu. As outras possuem ensino médico completo. Percebi que para o 

melhor funcionamento do abrigo seria fundamental oferecer-lhes conhecimentos sobre 

desenvolvimento humano, dando ênfase à adolescência – público atendido por elas. Pautando-se 

pelas técnicas de “Grupos Operativos” e pela proposta Construcionista, foi planejado encontros 

quinzenais durante oito meses, totalizando trinta e duas horas de treinamento. As atividades foram 

divididas em encontros teóricos e práticos. Nos teóricos foram trabalhados conceitos referentes à 

formação da personalidade e ao desenvolvimento humano. Nos práticos foram programadas 

atividades vivenciais e reflexivas sobre a adolescência e sobre as questões inerentes à profissão. Já 

foram realizados quatro encontros e alguns resultados foram obtidos nas relações estabelecidas 

entre elas e as abrigadas. As cuidadoras mostram-se mais preparadas para resolver os conflitos, 

aprendendo a lidar mais com o manejo dos limites e do afeto oferecido às adolescentes. Por fim, esta 

proposta de formação pautada no conhecimento psicológico pode ser aplicada a outros contextos 

educacionais, oferecendo instrumentos que auxiliem a prática profissional. 

GRUPO DE VIVÊNCIAS EDUCATIVO-REFLEXIVAS PARA PROFESSORES:UMA EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO EM 
ESCOLA ESTADUAL NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE 

 Área temática: Formação do Educador 
JOANA SILVA PIEDADE; MARCELO RIBEIRO – UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO 
FRANCISCO 

Fundada em Março de 1978, A Escola Estadual Otacílio Nunes de Souza – EONS, vem 

acompanhando gerações petrolinenses, prezando sempre por uma educação de qualidade, engajada 

nas questões locais, e embasada nos programas educativos do Estado de Pernambuco e do âmbito 

Federal. Hoje, aos 31 anos de existência, a EONS abre suas portas para atividades de Estágio, 

Pesquisa e Extensão, promovidas pelas IES da região, e mostra um interesse cada vez maior em 
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trabalhos que possam enriquecer as práticas da intituição. Nesse sentido, na atual proposta de 

estágio, procurou-se realizar uma aproximação do contexto da EONS e reconhecer as principais 

demandas trazidas pela escola, a fim de se propor estratégias relevantes para a instituição. Durante 

esse período de aproximação, reconheceu-se a importância de se trabalhar com a equipe de 

professores da instituição, buscando viabilizar um espaço de reflexão e simbolização desses 

educadores, com o objetivo de se trabalhar questões pertinentes à sua prática tais como; “história de 

vida-história profissional”, “os desafios da sala de aula”, “as motivações do educador”, dentre outras. 

Nesse sentido, buscou-se organizar um Grupo de Vivências, O Grupo VIVER (Grupo de Vivências 

Educativo-Reflexivas), onde estariam sendo trazidas questões tanto do âmbito comum à equipe, 

quanto questões subjetivas com relação à prática educativa dos participantes, buscando-se oferecer 

um suporte psicológico para essas questões. 

 

A MEMÓRIA EDUCATIVA NO PROCESSO DE FORMAÇÃO DOCENTE 

 Área temática: Formação do Educador 
TERESA CRISTINA SIQUEIRA CERQUEIRA – UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 

A abordagem “problematizadora” na perspectiva de Paulo Freire, Juan Bordenave e outros autores 

tem sido recomendada na formação de profissionais da área da saúde. A sua implementação depara-

se com a dificuldade de mudar posturas educativas tradicionais, em cenários onde se passa a 

incentivar o papel ativo do sujeito na construção do conhecimento. A reflexão acerca desta temática 

remete-nos a uma experiência de formação com 40 professores das Faculdades de Medicina e 

Ciências da Saúde, ocorrida em Brasília-DF, centrada na reflexão acerca de “abordagens 

problematizadoras”. Aprender acerca desta abordagem, envolvendo a experiência vivida, narrada e 

compartilhada, constituiu um importante desafio metodológico da oficina realizada. O trabalho foi 

desenvolvido em várias etapas, culminando com a construção coletiva das experiências 

rememoradas. A análise do processo desenvolvido conduziu ao reconhecimento da capacidade do 

grupo para resgatar, por meio da narrativa autobiográfica, diversos momentos significativos da sua 

trajetória escolar. As conclusões desta experiência confirmam a relevância da abordagem 

problematizadora na formação de profissionais da área de saúde e remetem para a consolidação de 

um novo paradigma de formação no qual a história de vida, a subjetivação das vivências escolares e 

sua resignificação no presente desempenham papel fundamental no processo de identidade e 

conhecimento do professor. 

Área temática: PLANEJAMENTO DE VIDA: UMA POSSIBILIDADE DE TRAÇAR NOVOS CAMINHOS 

 Área temática: Orientação Profissional 
LETICIA BENVENUTI CASTELO; IÚRI NOVAES LUNA; VANDERLEI BRASIL; ROBERTA 
RODRIGUES RAMOS; KATEUSA DA CRUZ ROSAR – UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA 
CATARINA   

Tendo em vista os altos índices de evasão e repetência presentes nas escolas públicas brasileiras, 

bem como os impactos desta situação para a qualidade de vida dos alunos que não completam o 

ensino médio, o presente trabalho refere-se a uma atividade, denominada Planejamento de Vida, 

realizada em uma escola estadual de ensino básico localizada no município de Palhoça/SC. Seu 

objetivo é propiciar aos alunos a reflexão sobre a relação entre as ações empreendidas no presente e 

suas possíveis consequências futuras, o que, para além dos estudos, envolve comportamentos em 

um contexto de vida mais amplo. Esta atividade é desenvolvida, desde 2008, pelo Projeto Identidade 

Profissional, que se encontra relacionado ao Curso de Psicologia da Universidade do Sul de Santa 

Catarina (UNISUL). O Planejamento de Vida é oferecido aos alunos dos primeiros anos do ensino 
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médio, sendo desenvolvido durante o horário de aula destes. No primeiro semestre de 2009, foi 

realizado com quatro turmas, durante seis semanas, ocupando uma aula por semana em cada sala. 

Foram realizadas atividades relacionadas aos temas “metas, estratégias e ações”, “estudos”, 

“trabalho”, “emprego”, “sistema educacional brasileiro” e “evasão escolar”. Além de discussões com 

todos os alunos simultaneamente, foram realizadas atividades práticas em pequenos grupos, 

envolvendo dramatizações e exercícios escritos. No último encontro foi realizada uma avaliação com 

os alunos. Na percepção destes, o Planejamento de Vida provocou reflexões acerca de temas antes 

não problematizados, como os resultados a médio e longo prazos do abandono da escola e a relação 

entre os estudos e a posição dos indivíduos no mercado de trabalho; ademais, ofereceu 

conhecimentos novos sobre assuntos considerados relevantes por eles, tais como “juventude”, 

“ocupação” e “profissão”. Assim, pôde-se verificar que a atividade, além de seu caráter instrutivo, 

ensejou mudanças comportamentais nos alunos envolvidos quanto ao seu processo de formação 

educacional. 

 

ANÁLISE DO VOCACIONAL: UMA APOSTA NA EDUCAÇÃO ENQUANTO CONSTRUÇÃO COLETIVA 

 Área temática: Orientação Profissional 
NIRA KAUFMAN; MARINA DANTAS; PEDRO PAULO BICALHO – UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
RIO DE JANEIRO     
Financiador: CENPES – PETROBRÁS 
A concepção clássica da educação como uma prática que “doa” conhecimento está ainda presente 

no contemporâneo. A relação professor/aluno, assim como outras relações estabelecidas no campo 

educacional, sustenta uma lógica de verticalidade do ensino. O professor, detentor de saber, 

transmite o conhecimento ao aluno. A este, por sua vez, cabe somente recebê-lo. O presente 

trabalho aposta em outra concepção de educação. Trata-se da educação enquanto uma construção 

coletiva, na qual os sujeitos são capazes de produzir conhecimento. Esta reflexão surge a partir do 

projeto de pesquisa “Construindo um processo de escolhas mesmo quando escolher não é um 

„verbo‟ disponível”, vinculado ao Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O 

projeto tem como prática a Análise do Vocacional (AV), e atua em pré-vestibulares e no 

Departamento de Psicologia Aplicada da UFRJ. O trabalho de Análise do Vocacional é feito em 

grupo, e utiliza a crise da escolha profissional como disparador para problematizar os processos de 

escolha nos mais diferentes âmbitos da vida. Os grupos são compostos, em média, por 15 alunos, e 

o trabalho acontece em 10 encontros. Nos encontros são utilizadas intervenções criadas a partir de 

demandas que emergem do próprio grupo. Sua aplicação é um dispositivo que possibilita a 

expressão da subjetividade dos integrantes do grupo. A AV propõe uma prática voltada para a 

problematização, desconstrução de estereótipos e questões naturalizadas, possibilitando a 

emergência de novos possíveis. Difere-se, portanto, da Orientação Vocacional, que acredita na 

existência de perfis, lugares certos e reafirma o modelo clássico de educação. A AV busca provocar 

nos participantes o reconhecimento de si enquanto sujeitos ativos e produtores de sua realidade, os 

responsabilizando por suas escolhas. Dessa forma, entendemos a AV como uma prática educacional 

que contribui para a afirmação de outra concepção de educação. 
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ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL PARA ALUNOS DO CURSO SUPLETIVO 

 Área temática: Orientação Profissional 
TELMA MARANHÃO GOMES PINTO; MARISA IRENE SIQUEIRA CASTANHO – CENTRO 
UNIVERSITÁRIO FIEO      

Este trabalho visa a apresentar a prática de Orientação Profissional realizada, desde 2007, junto 

alunos do EJA, das fases do Ensino Médio, em um colégio particular da zona oeste de São Paulo, 

que atende a jovens e adultos, proveniente das camadas populares, na maioria prestadores de 

serviços, sem qualificação profissional. O objetivo geral do programa é promover a ampliação do 

desenvolvimento desses alunos, favorecendo a motivação para a continuidade da sua formação 

acadêmica e a criação de condições favoráveis para a conquista de nova perspectiva profissional, 

para além da limitação de sua condição de aluno do curso noturno envolvido com a superação de 

defasagens de escolarização. A OP é apresentada na perspectiva sócio-histórica e tem a finalidade 

de sensibilizar o orientando quanto a uma reflexão acerca das temáticas relacionadas aos vários 

elementos da realidade que determinam as escolhas, abrindo perspectivas de escolha profissional. 

Oferece oportunidade ao aluno de acesso à informação atualizada sobre atividades profissionais, 

mercado de trabalho, cursos de formação profissional de nível técnico e superior. A proposta é de 

favorecer a identificação desse aluno com uma carreira profissional, e incentivá-lo na realização de 

um “Projeto de Futuro”, na execução de um planejamento para a continuidade da sua formação 

acadêmica, um projeto de desenvolvimento profissional e pessoal. Os resultados obtidos até agora 

mostram que os objetivos propostos estão sendo alcançados, satisfatoriamente. Os orientandos vêm 

realizando seu processo de escolha profissional, definindo novas profissões a serem conquistadas, 

cursos a serem realizados e traçando metas a curto, médio e longo prazo. Com a apresentação dos 

resultados desse trabalho pretende-se contribuir com o debate a respeito da importância da OP na 

formação profissional do aluno do EJA como uma prática interventiva da psicologia educacional, 

socializadora e promotora de cidadania.  

ESCOLA PROMOTORA DE SAÚDE: AÇÕES DA PSICOLOGIA ESCOLAR EM UM PROJETO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITATIBA 

 Área temática: Prevenção 
ANDRÉIA ARRUDA GUIDETTI; EDILEINE DONATTI DE MORAES; MARCIA MARIA SILVA NEVES; 
MARIA DE FÁTIMA SILVEIRA POLESI LUKJANENKO – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA 
Financiador: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA     
Este trabalho pretende demonstrar a importância da implantação de uma nova prática integradora na 

educação do município de Itatiba, o Projeto Escola Promotora de Saúde. A iniciativa deste trabalho 

promove a mudança do paradigma tradicional para enfoques integrais de saúde escolar, além disso, 

as discussões sobre educação e promoção da saúde visam à operacionalização de programas que 

possibilitam o aumento da qualidade de vida dos seus participantes. O projeto é realizado com toda 

comunidade educativa de três escolas da cidade de Itatiba no interior do estado de São Paulo. Por 

comunidade educativa entende-se a equipe gestora, alunos e familiares da creche à educação de 

jovens e adultos. Dentro deste trabalho algumas propostas de intervenção foram pensadas como 

forma de investir na promoção de saúde do ser humano na sua totalidade. Pode-se destacar entre 

elas o mapeamento de criança de risco, a identificação dos estilos parentais familiares, oficinas de 

habilidades sociais e educativas parentais que visa o desenvolvimento de práticas educativas como 

fatores de proteção infantil, reconstruindo valore um programa desenvolvido com professores 

buscando resgatar os valores profissionais construídos em sua trajetória e repensar seu papel diante 

das novas demandas sociais e educacionais e o projeto vivência, desenvolvido em uma parceria 
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entre psicologia, assistência social e escola com o objetivo de conhecer o contexto familiar e social 

de crianças que apresentam dificuldades de aprendizagem e problemas de comportamento. 

PSICOLOGIA ESCOLAR E COMUNITÁRIA: UMA PERSPECTIVA PSICOSSOCIAL DE INTERVENÇÃO 
PREVENTIVA 

 Área temática: Prevenção 
ANTONIO EUZÉBIOS FILHO; RAQUEL SOUZA LOBO GUZZO; ADINETE SOUSA DA COSTA; 
MARA WEBER – PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS; ISABELA MENDES 
SANT´ANA  – UNIVERSIDADE FEDERAL SÃO JOÃO DEL REY    
Financiador: CAPES / CNPQ 
O objetivo deste trabalho é discutir uma experiência de psicólogos que atuam em uma instituição 

municipal de Educação Infantil, por meio de um projeto de extensão universitária. A experiência que 

denominamos “Fórum de Pais” (FP) ilustra os dilemas, os desafios e as possibilidades de atuação do 

psicólogo escolar, que busca fomentar espaços autônomos de participação de pais no processo 

educativo da criança. Trata-se de uma atuação profissional compreendida a partir de uma 

perspectiva preventiva e psicossocial, envolvendo o contexto escolar e comunitário e sua relação 

com os equipamentos públicos, tendo em vista a construção de redes sociais de apoio à infância e à 

adolescência. Nesta direção, o FP vem se configurando como uma alternativa para aproximar escola 

e comunidade e, a partir de então, fomentar espaços de reflexão sobre os direitos da criança. O FP é 

uma proposta empreendida por psicólogos, mas foi apropriada pela comunidade, ainda que 

parcialmente – os pais organizaram uma comissão para elaborar ações e debates a partir deste 

espaço. De todo modo, a participação dos pais aumentou a partir do momento em que a escola 

contribuiu para divulgação das reuniões. Entretanto, a participação da comunidade ainda é pequena 

e marcada pela irregularidade, o que dificulta o trabalho da comissão de pais, para dar continuidade 

nas atividades que vêem desenvolvendo. O FP também trouxe questionamentos sobre a prática 

profissional e aponta limites e possibilidades para a atuação do psicólogo na direção de uma 

mudança social. Por fim, conclui-se que é possível discutir alguns caminhos possíveis para a 

elaboração de uma metodologia de trabalho dos psicólogos em contexto escolar e comunitário.  

 

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS INTERPESSOAIS: UMA EXPERIÊNCIA PROMOTORA DE DESENVOLVIMENTO 
NO CONTEXTO ESCOLAR 

 Área temática: Prevenção 
MÁRCIA DE FÁTIMA RABELLO LOVISI DE FREITAS; JAQUELINE PEREIRA DIAS; MARISA 
COSENZA RODRIGUES – UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA    

Programas preventivos e promotores de saúde desenvolvidos nas escolas são vistos como 

estratégias eficazes para a redução de problemas e para maximização de competências. Dentre 

estas estratégias, pode-se destacar o treinamento em Resolução de Problemas Interpessoais, que 

possibilita à criança um manejo mais adaptativo de solução para os conflitos. Objetiva-se discutir uma 

experiência realizada com 50 crianças de 6 e 7 anos do 1º ano do Ensino Fundamental, em uma 

escola mineira da rede pública municipal, a qual solicitou uma intervenção voltada para a melhoria do 

relacionamento interpessoal dos alunos. Após procedimentos éticos, implementou-se um projeto de 

pesquisa-intervenção com foco no programa de Resolução de Problemas Interpessoais. O objetivo 

inicial foi promover o reconhecimento e a nomeação de sentimentos, auxiliando a criança, 

posteriormente, na identificação do problema interpessoal, na promoção de soluções alternativas 

para o mesmo, na identificação de consequências de cada ação e tomada de decisão. Foram 

utilizados vários recursos como fantoches, desempenho de papéis, ilustrações e livros de histórias. A 

intervenção ocorreu em 15 sessões semanais de 50 minutos cada. De forma complementar, foram 
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realizadas 4 reuniões de sensibilização com os responsáveis destas crianças, no tocante a práticas 

educativas mais positivas e, concomitantemente, orientações demandadas pelos professores quanto 

ao manejo do comportamento indisciplinado. O programa desenvolvido com as crianças foi avaliado 

através de pré-pós teste por instrumentos já validados para o Brasil. Os resultados preliminares 

mostraram que as intervenções promoveram mudanças de comportamento nas crianças, pais e 

professores. As crianças se mostraram mais capacitadas em reconhecer e nomear sentimentos em si 

e nos outros e promover soluções alternativas para problemas reais e fictícios. Os responsáveis 

destas crianças ficaram mais sensibilizados quanto às suas estratégias disciplinares e estilos 

parentais; os professores foram orientados e mostraram-se mais abertos a intervenções da psicologia 

escolar como um todo no contexto educativo. 

CURRÍCULO SÓCIO-AFETIVO: UMA PRÁTICA INOVADORA NO COLÉGIO ISRAELITA BRASILEIRO 

 Área temática: Prevenção 
DENISE DA SILVA MAIA; CLARA GENI BERLIM; CAROLINA MAINIERI CHEM; NORMA TAVARES 
P. MACHADO – COLÉGIO ISRAELITA BRASILEIRO;     

Apesar das práticas educativas e pesquisas na área centrarem-se predominantemente na dimensão 

cognitiva, já não é possível ignorar aspectos como relações interpessoais, personalidade, emoções, 

identidade, auto-estima, principalmente depois do advento das teorias sobre inteligências múltiplas e 

inteligência emocional. Frente às modificações na estrutura familiar e na vida nos centros urbanos, é 

imperativo que a escola considere também como sua responsabilidade (ainda que não exclusiva) o 

trabalho sistemático e intencional sobre os temas citados acima. Sempre houve socialização na 

escola; o que se trata agora é de fazê-lo de forma consciente, com a devida clareza quanto às 

repercussões das vivências desse período para o desenvolvimento de crianças e adolescentes. 

Desde 1996, o Colégio Israelita define a questão do relacionamento como um de seus três pilares 

básicos, ao lado da excelência de ensino e da cultura. Em consequência, elaboramos um currículo 

sócio-afetivo. Trata-se de um conjunto de objetivos, competências e conteúdos relativos às áreas de 

desenvolvimento social e afetivo dos alunos, da Educação Infantil ao Ensino Médio. Está organizado 

em dois grandes blocos temáticos, que são convivência e identidade, compostos por temas como 

habilidades sociais, ética, desenvolvimento moral, sexualidade, auto-estima, iniciativa pessoal e 

identidade judaica. O currículo sócio-afetivo é um processo em desenvolvimento. Já realizamos a 

etapa de definição do referencial teórico e um período de capacitação de professores, com estudo e 

discussão dos temas do bloco temático da convivência, de forma a garantir a construção de uma 

base conceitual comum. Foram definidos focos de trabalho para cada uma das séries ou níveis – da 

Educação Infantil ao Ensino Médio – que estão sendo desenvolvidos na forma de projetos. Iniciamos 

o trabalho com o eixo da identidade, através de um projeto inovador, o Curriculum Vitae, que 

pretende estimular a busca do auto-conhecimento e comprometer os adolescentes na gestão de sua 

vida. 

ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA NA ADOLESCÊNCIA: AÇÕES DO 
PSICÓLOGO ESCOLAR 

 Área temática: Educação e Direitos Humanos 
LUCIANNA RIBEIRO DE LIMA; DENISE BORTOLETTO; CLAÚDIA SILVA DE SOUZA; LÚCIA 
HELENA DE PAULA MENEZES –UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA     

É crescente o número de casos de violência psicológica presentes na escola. No trabalho com 

adolescentes de 12 a 16 anos, há diversas situações que requerem intervenções diferenciadas por 

parte do psicólogo escolar em conjunto com os professores da Escola de Educação Básica da 

Universidade Federal de Uberlândia. Trata-se de uma instituição composta por cerca de 830 alunos, 
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da Educação Infantil ao 9º ano do Ensino Fundamental, cujo ingresso se dá por sorteio público. Pelo 

fato de ser reconhecida como uma escola pública de qualidade, a clientela atendida é originária de 

realidades sócio-econômicas muito diferentes, o que implica na riqueza de um cenário marcado por 

relações calcadas na diversidade de princípios, valores e de experiências concretas vividas pelos 

alunos e seus familiares. No decorrer das aulas e de outros espaços de convivência, é possível 

identificar nos alunos posturas preconceituosas e discriminatórias, expressas de forma explícita ou 

velada, dirigidas à raça, poder aquisitivo, religião, opção sexual, dentre outros aspectos. Neste 

contexto, uma das principais demandas de trabalho do psicólogo refere-se ao enfrentamento de 

situações em que a violência psicológica se faz presente, mais especificamente denominadas de 

bullying e cyberbullying, as quais interferem significativamente nas relações entre agressores e 

vítimas no cotidiano escolar. Pretende-se compartilhar os recursos utilizados por psicólogos 

escolares, psicopedagogos, professores e coordenadores pedagógicos que, em seus papéis de 

educadores, contribuem para a formação ético-moral indispensável às relações humanas e aos 

desafios impostos pela sociedade atual. 

GESTÃO DEMOCRÁTICA E AS CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA ESCOLAR EM UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA 

 Área temática: Prevenção 
LUCIANNA RIBEIRO DE LIMA; LILIANE DOS GUIMARÃES ALVIM NUNES; DENISE BORTOLETTO; 
DENISE SILVA ROCHA – UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA; SILVIA MARIA CINTRA DA 
SILVA – UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA    

A participação nas discussões e decisões que envolvem a gestão escolar tem se constituído como 

uma nova demanda de atuação do psicólogo escolar e do psicopedagogo nas instituições. Este 

trabalho refere-se à experiência do Setor de Apoio Psicopedagógico e Social da Escola de Educação 

Básica da Universidade Federal de Uberlândia (ESEBA/UFU), composto por psicólogos e 

psicopedagogos que, durante o ano de 2008, participaram de forma efetiva das reflexões acerca de 

situações presentes no cotidiano escolar, envolvendo o trabalho com alunos, pais/responsáveis, 

professores, coordenação pedagógica. Nesse sentido, os psicólogos escolares e psicopedagogos 

contribuíram com a Direção da escola para o levantamento de necessidades, planejamento e 

intervenções voltadas ao enfrentamento dos problemas oriundos da realidade escolar, a saber: 

desenvolvimento de pesquisas, formação de professores para o atendimento a alunos com 

necessidades educacionais especiais, mediação de questões relacionais envolvendo professor-

aluno-família, reestruturação dos espaços coletivos de discussão entre gestores e corpo docente, 

viabilização de assessoria por profissionais da área, sugestão de bibliografia para fundamentação 

teórica das ações, dentre outros. Ressalta-se que a atuação do psicólogo escolar e do 

psicopedagogo na construção de práticas diferenciadas de trabalho só se tornou possível em razão 

da abertura dada pelos gestores da escola a esta participação e da legitimação das contribuições do 

olhar psi para os fenômenos apresentados. Sabe-se que ao optar por uma gestão democrática, a 

ESEBA/UFU tem encontrado formas peculiares de estabelecer suas relações, considerando a 

realidade em que está inserida, a fim de tornar este espaço um elo que contribua com o crescimento 

de todos os envolvidos e favoreça práticas solidárias e colaborativas. 
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PSICÓLOGOS E PROFESSORES NO ENSINO FUNDAMENTAL – RECORTES DE UM PERCURSO FORMATIVO 

 Área temática: Ensino Fundamental 
CLAUDIA LOPES DA SILVA; ANA PAULA NEVES LOPES; CRISTIANE FERRÃO LAZARINI 
CAMPOS; MARISA TEIXEIRA; PRISCILA VARELLA – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO   

A equipe de psicologia da Seção de Ensino Fundamental da Secretaria de Educação de São 

Bernardo do Campo (SP) vem desenvolvendo um trabalho formativo com os professores da rede 

municipal desde 2005. A avaliação apontava a necessidade de discutir situações da prática educativa 

e do cotidiano escolar. Paralelamente a isso, a equipe observava e refletia sobre os modelos 

formativos vigentes, e passou a considerar a possibilidade de instituir uma outra modalidade 

formativa, de domínio específico da psicologia, que privilegiasse a escuta de professores e utilizasse 

um outro modo de manejo que lhes oferecesse novas possibilidades de pensar sobre o fazer 

pedagógico. A escuta de professores em grupo é uma metodologia de trabalho que está pautada nos 

referenciais psicanalíticos, e em 2007 foi adotada como metodologia de trabalho para a formação. O 

objetivo era mobilizar no professor o desejo de discutir a realidade escolar e pôr em questão sua 

própria prática, propiciando a circulação de diferentes falas no grupo, o que permite àquele que fala 

poder ouvir a si próprio. Também se buscava promover a experiência de discussão coletiva como 

possibilidade do professor lançar-se à criação particular de saídas para seu fazer pedagógico. Ao 

final do ano, o trabalho foi avaliado pelos professores participantes como importante por propiciar a 

troca entre os pares sobre os impasses vivenciados com a inclusão, permitindo a constatação de que 

em todos os lugares existem dificuldades, e que as mesmas podem ser enfrentadas de diversas 

maneiras. Os participantes também puderam redimensionar a procura imediata de respostas e 

relativizar o papel de outros profissionais de fora da escola e do diagnóstico clínico na resolução de 

impasses do cotidiano. Foi feita a continuidade desse trabalho formativo em 2008, com ampliação do 

número de participantes, e com resultados semelhantes. 

CONTRIBUIÇÕES DO PSICÓLOGO ESCOLAR E EDUCACIONAL A UM PROJETO DE EXTENSÃO 
UNIVERSITÁRIA DE MATEMÁTICA 

 Área temática: Educação Informal 
LARISSA GOULART RODRIGUES  

O presente trabalho trata da atuação do psicólogo escolar e educacional em um projeto de extensão 

universitária de matemática, vinculado a um colégio de aplicação de uma instituição de ensino 

superior pública. O mesmo fundamenta-se em uma compreensão dialética da relação entre o 

indivíduo, enquanto sujeito de sua história, e o contexto sociocultural. Nesse sentido, defende-se uma 

atuação mais ampla e contextualizada, que foca não apenas o aluno-problema encaminhado para 

atendimento, mas aborda toda a comunidade escolar envolvida. Destarte, paralelamente a atividades 

de uma equipe de matemática em um projeto de extensão universitária, uma dupla de estagiárias de 

psicologia atuou junto a crianças de 9 a 13 anos de idade, alunos do 3° ao 5° ano do Ensino 

Fundamental, sendo seis do referido colégio de aplicação e seis de uma escola pública da região. Os 

mesmos foram encaminhados ao projeto por seus respectivos professores de matemática por 

apresentarem pouco aproveitamento na disciplina. As ações realizadas pelas estagiárias visavam 

auxiliar os participantes a compreenderem seu processo de aprendizagem, bem como as dificuldades 

a ele relacionadas. Para tanto, foram realizados 8 encontros, quinzenais, com duração de uma hora. 

Utilizou-se técnicas como: redação, desenhos projetivos (“par educativo”), além de outras atividades, 

brincadeiras e jogos criados pelas estagiárias. Entrevistas semi-estruturadas, individuais, com os 
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alunos, seus respectivos pais e alguns professores complementaram o trabalho. Por meio de tais 

atividades, detectou-se a existência de diversos fatores que influenciavam, positiva ou 

negativamente, na aprendizagem dos participantes, como a relação com os professores, interesse 

em atividades lúdicas, visão sobre a escola, dentre outros. Assim, levantou-se várias possibilidades 

de atuação do psicólogo escolar e educacional em um projeto de extensão universitária, ressaltando-

se que ele tem muito a contribuir nesse contexto. 

RELATO DE ESTÁGIO EM UMA ESCOLA PÚBLICA DO DF 

 Área temática: Ensino Fundamental 
MANUELLA RODRIGUES EWERTON SANTOS; JULIANA MAURER EHLERT; REGINA LÚCIA 
SUCUPIRA PEDROZA – UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA    

Este trabalho é um relato de experiência de estágio realizado por duas estagiárias na área de 

psicologia escolar, durante o período de setembro a dezembro de 2008. O estágio foi realizado em 

uma escola pública do Distrito Federal que atende alunos de 5ª a 8ª séries. A escola dispõe de um 

psicólogo escolar. Foi trazida às estagiárias a demanda de trabalhar com duas turmas de 5ª série 

que vinham apresentando, segundo o discurso dos professores, dos coordenadores e do psicólogo 

escolar, problemas de aprendizagem, disciplina e rendimento escolar. A partir desta premissa, foram 

realizadas observações em sala de aula nas duas turmas, seguindo-se a confecção de um relatório. 

Posteriormente, os resultados das observações foram repassados ao grupo de professores durante 

uma reunião de coordenação com a participação da coordenadora da escola e do psicólogo escolar. 

Foi pedido aos participantes que expusessem suas opiniões, fizessem críticas e dessem sugestões 

de resolução para as dificuldades apontadas pelas estagiárias. O mesmo procedimento foi depois 

realizado com uma amostra de alunos de todas as séries da escola. As dificuldades observadas 

pelas estagiárias, bem como as sugestões apontadas tanto por alunos como professores foram 

registradas e serviram de base para a elaboração do projeto político-pedagógico da escola no ano 

seguinte. 

GRUPO DE APOIO: ESCUTA E REFLEXÃO COLETIVA NA AÇÃO DO PSICÓLOGO ESCOLAR 

 Área temática: Desenvolvimento Humano 
JOSIANE FONSECA DE BARROS; BARBARA SADDY; ROBERTA BRASILINO – UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO RIO DE JANEIRO     

O grupo de apoio desenvolvido pelo Setor de Psicologia da Escola de Educação Infantil da UFRJ 

(EEI-UFRJ) em parceria com estagiários do Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro é um espaço de encontro semanal, não obrigatório, disponível a todos os profissionais da 

instituição. Seu objetivo é a promoção de reflexão-ação coletiva e crítica sobre as questões 

educacionais, criando condições para que as mesmas possam ser explicitadas, ouvidas e 

problematizadas por aqueles que nelas estão envolvidos. Inspirado na psicologia institucional e 

baseado em uma concepção de Psicologia Escolar orientada à promoção de saúde psíquica busca-

se com o grupo de apoio, forjar movimentos instituintes, em contraponto aos movimentos instituídos e 

cristalizados. O presente trabalho tem como objetivo refletir sobre a proposta de intervenção 

desenvolvida na EEI-UFRJ, indicando um dos possíveis caminhos para que o psicólogo possa 

contribuir de maneira significativa no contexto escolar. Para isto, será apresentada a análise dos 

dados coletados a partir de um questionário com perguntas abertas e um encontro temático. Estes 

dados nos permitem conhecer os significados que os profissionais que participaram do grupo de 

apoio em 2007/2008 atribuem ao mesmo, e, com isso, verificarmos se os objetivos propostos estão 

sendo cumpridos, assim como o nível das contribuições para o trabalho pedagógico e institucional. 
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MANIFESTAÇÕES DE VIOLÊNCIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA ESCOLAR 

COM AS CRIANÇAS 

 Área temática: Desenvolvimento Humano 
LILIANE DOS GUIMARÃES ALVIM NUNES; DENISE SILVA ROCHA – UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE UBERLÂNDIA      

Com o crescente aumento da violência na atualidade brasileira e a deficiência de medidas punitivas 

para os responsáveis, atos lastimáveis tem se tornado cada vez mais comuns, sendo considerados 

com naturalidade pela maioria da população. O país tem vivido uma crise no âmbito da segurança, 

interferindo na qualidade de vida e fragilizando pessoas de diversas idades. Trabalhando como 

psicólogas escolares na Escola de Educação Básica da Universidade Federal de Uberlândia, 

frequentemente nos deparamos com a solicitação dos professores para intervenção em situações de 

conflitos interpessoais e agressões entre alunos. Este trabalho enfoca uma prática desenvolvida com 

crianças de cinco e seis anos dessa escola que apresentavam dificuldades no relacionamento 

interpessoal, comportamentos considerados pelos professores como agressivos, resistência ao 

cumprimento de regras, dentre outros. Na tentativa de conhecer melhor os alunos, realizamos 

observações dos mesmos no horário de aula, onde pudemos perceber alguns comportamentos de 

recusa à autoridade do professor, descumprimento de regras e algumas atitudes agressivas 

caracterizadas por xingamentos e agressões físicas. Em conversa com a professora tivemos acesso 

a informações importantes, inclusive sobre trechos da história de vida de algumas crianças e suas 

famílias e ficamos atentas às suas percepções sobre esses alunos. Na intervenção com as crianças, 

como instrumento de avaliação qualitativa da situação apresentada, utilizamos uma estória que 

trouxe elementos interessantes e, ao mesmo tempo, preocupantes relacionados às estratégias 

escolhidas pelas crianças para resolver uma situação de conflito. Percebemos que elas têm sofrido 

inúmeras formas de violência, sendo dever das instâncias superiores efetivar formas de contê-la; 

além disso, acreditamos que cabe à escola – por nós reconhecida como fundamental na constituição 

das crianças – através da mediação do psicólogo escolar, atuar nas relações ali estabelecidas e 

desenvolver ações que colaborem com os alunos, no sentido de acolher suas manifestações e 

contribuir para uma ressignificação das mesmas. 

QUANDO AS CRIANÇAS QUEREM FALAR DE SEXO... DE QUE FORMA A PSICOLOGIA ESCOLAR PODE 
COLABORAR COM ESSA DEMANDA NO COTIDIANO ESCOLAR? 

 Área temática: Desenvolvimento Humano 
LILIANE DOS GUIMARÃES ALVIM NUNES; DENISE SILVA ROCHA – UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE UBERLÂNDIA      

É comum no contexto escolar nos depararmos com uma demanda de ações psicoeducacionais 

relacionadas ao tema da sexualidade entre crianças da Educação Infantil e das séries iniciais do 

Ensino Fundamental. Os professores, em geral, encontram dificuldades em trabalhar tal conteúdo, 

cada vez mais presente nas rodas de conversas das crianças, nas salas de aula e em outros 

espaços. Tais professores, por desconhecerem outras maneiras mais adequadas de abordar o 

assunto, geralmente omitem informações quando as crianças o iniciam ou mesmo negam que estão 

vendo a manifestação de seus comportamentos em situações como: masturbação, carícias entre 

colegas e beijos; outras vezes propõem-se a trabalhar numa perspectiva biológica da sexualidade, 

em detrimento de abordar as dúvidas expressas pelos alunos. Esse trabalho refere-se ao relato de 

uma experiência em Psicologia Escolar envolvendo crianças entre seis e oito anos, estudantes da 

Escola de Educação Básica da Universidade Federal de Uberlândia. Como psicólogas escolares do 

Setor de Apoio da referida escola, propomo-nos a intervir em situações dessa natureza, através de 
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intervenções em sala de aula que têm como recursos: músicas, fantoches, histórias e construção de 

perguntas e angústias, buscando de forma objetiva e cuidadosa acolher as falas das crianças, 

auxiliando-as a encontrar algumas respostas às situações que estão experimentando. Entendemos 

que a sexualidade e a curiosidade por descobri-la são inerentes ao desenvolvimento humano, e que, 

portanto, não devem ser desconsideradas. Acreditamos, assim, que o trabalho psicoeducacional 

deve priorizar o amparo e a escuta, para que as crianças consigam viver sua sexualidade de forma 

saudável e feliz, evitando que a excessiva exposição a qual estão submetidas atualmente prejudique 

seu desenvolvimento e suas vivências na infância. 

O ESPAÇO ESCOLAR E AS RELAÇÕES QUE NELE ACONTECEM 

 Área temática: Pesquisa em Psicologia Escolar/Educacional 
CECILIA HITOMI MYAMOTO; TATIANA MASCARENHAS – IPUSP; THIAGO BLOSS DE ARAÚJO – 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO    

O trabalho buscou estudar a relação dialética entre a ideologia na construção do espaço físico da 

escola e as relações entre os indivíduos componentes dessa instituição (alunos, professores e 

funcionários). Partiu-se de considerações de afiliação foucaultiana e do materialismo histórico 

dialético, buscando explicitar o modo pelo qual a instituição escolar atualiza e reproduz relações de 

poder e como processos para além da relação de ensino-aprendizagem se apresentam. Foram 

visitadas duas escolas, uma pública estadual e outra particular com uma proposta pedagógica 

alternativa que valoriza o espaço como parte integrante das relações desenvolvidas na instituição. As 

visitas permitiram reconhecer os espaços, conversar com os integrantes de cada escola e pedir-lhes 

também desenhos, de modo que além do recurso verbal, outros aspectos simbólicos puderam ser 

tratados. Observaram-se diferenças tanto na ocupação e uso desses espaços em cada escola 

quanto na apropriação e atribuição de sentidos. Na escola pública, a associação com a prisão 

circulava de maneira bastante explícita – as grades eram as partes mais lembradas pelos alunos. O 

espaço físico era colocado como algo exterior às relações e as tentativas de apropriação e 

subjetivação desse espaço por parte dos alunos eram interpretadas imediatamente como 

depredações. Na escola particular, no entanto, a construção do espaço como algo que tem 

participação nas relações parece permitir ao aluno uma subjetivação de modo diferente, e há 

abertura para intervenções. Embora esses contrastes sejam visíveis, deve-se matizar tal percepção, 

considerando que outros aspectos além da constituição do espaço estão implicados na problemática 

educacional. 

PAZ NA ESCOLA: PROGRAMA DE PREVENÇÃO E COMBATE AO BULLYING ESCOLAR 

 Área temática: Pesquisa em Psicologia Escolar/Educacional 
GISELE MILLEN MENDES  

Este artigo tem como objetivo mostrar os resultados alcançados com o projeto “Paz na Escola”, 

desenvolvido numa escola particular de Aracaju, no período de 2006 a 2007. O projeto teve como 

objetivo principal trabalhar o fenômeno Bullying na escola com as turmas da 5ª a 8ª série, incluindo 

os professores. A importância de se realizar o trabalho surgiu de uma necessidade prática, do 

cotidiano da escola. Muitas crianças e adolescentes eram vítimas de preconceitos, humilhações e 

intimidações na escola. Esta prática que acontece com alunos no mundo todo pode acarretar 

consequências graves ao desenvolvimento psíquico dos mesmos gerando medo, pânico, depressão, 

distúrbios psicossomáticos, queda na auto-estima e, em casos mais extremos, o suicídio. A violência 

na escola: física, verbal, psicológica ou simbólica vem crescendo em todo o mundo. Na verdade, a 

escola reflete uma realidade que está presente na vida das pessoas e na sociedade como um todo. 

Os educadores precisam ficar atentos e não ignorar os sinais de violência, preconceito e bullying na 
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escola. A partir do momento em que os alunos são informados sobre o bullying e os seus efeitos 

maléficos, eles começam a pensar antes de agredir alguém. A informação é o melhor caminho. 

PROGRAMAS ANTI-BULLYING: EFICAZES OU AUSENTES? 

 Área temática: Pesquisa em Psicologia Escolar/Educacional 
THIAGO MARINHO REIS E SILVA; MICHELE CHRISTMANN; MARIANA AMARO DE ANDRADE 
MARQUES; SUSETE FIGUEIREDO BACCHERETI – UNIVERSIDADE PRESBITERIANA 
MACKENZIE     

O fenômeno Bullying pode ser definido como um ato de violência diversificada e contínua contra um 

determinado grupo ou indivíduo, podendo variar entre fofocas, depreciações gratuitas, atribuições de 

alcunhas maledicentes, exclusões sociais, agressões físicas, verbais ou sexuais. Diversos 

especialistas apontam que o comportamento agressivo do Bullying deve-se, possivelmente, à 

carência afetiva, ausência de limites, e, muitas vezes, a maneira como é estabelecida à relação de 

poder e autoridade dos pais sobre os filhos. O presente estudo teve como objetivo conhecer a 

realidade de quinze instituições educacionais de ensino fundamental I e II e ensino médio, públicas e 

particulares, localizadas na cidade de São Paulo e arredores. Para tanto, foi utilizada uma entrevista 

semi-estruturada, dirigida aos coordenadores educacionais e/ou diretores responsáveis pela 

instituição, visando descobrir os meios utilizados como forma de combate e prevenção. Pôde-se 

concluir que os programas anti-bullying, dentro da realidade dessas escolas são, quase em sua 

totalidade, ausentes. Percebeu-se que a interação entre a escola e a família é inconsciente, e muitas 

vezes superficial dentro de algumas instituições. Pôde-se notar que dentre os profissionais 

entrevistados, aqueles das escolas públicas demonstraram uma grande abertura aos pesquisadores, 

o que foi entendido como um pedido de socorro, uma assistência, no intuito de melhorar as situações 

cotidianas de violência que essas instituições infelizmente vivenciam. Entre as instituições 

participantes, foram encontrados programas de combate e/ou prevenção ao fenômeno somente em 

três escolas, sendo essas, particulares. Dessa forma, esse trabalho caracteriza uma das possíveis 

tarefas que o Psicólogo Escolar pode buscar desenvolver junto aos profissionais das escolas no 

intuito de minimizar ao máximo esse tipo de violência, que a cada dia vem marcando mais o cotidiano 

dessas entidades educacionais. 

OFICINA DE LINGUAGEM: PROJETO PILOTO DE ATENDIMENTO ÀS QUEIXAS ESCOLARES NUMA CLÍNICA 
ESCOLA 

 Área temática: Fracasso Escolar/Evasão 
FERNANDA OLIVEIRA QUEIROZ DE PAULA  

O território escolar é um campo complexo, e suscita questões referentes ao processo de produção do 

fracasso escolar, e isto implica considerar, que existem forças que subjazem as ideologias 

hegemônicas nas instituições. Dessa maneira, a Psicologia vem estabelecendo novas maneiras de 

compreensão das queixas produzidas no contexto educacional, influenciando a constituição da 

relação do psicólogo com a concepção do fracasso do educando. Assim, provoca elaboração de 

novas práticas de intervenção efetivadas em clínicas-escola de Psicologia. Dessa forma, os 

fenômenos passam da natura à cultura, envolvendo todo o processo histórico de construção das 

relações, que se tornam a pedra angular de compreensão dos fatos do horizonte diário da escola. 

Partindo deste pressuposto este trabalho tem como objetivo, partilhar a experiência de estágio, na 

construção de um Projeto-Piloto do Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora, que visa atender a 

demanda de Queixa Escolar da Clínica de Psicologia, apresentando as etapas de desenvolvimento 

desse dispositivo, que visa afetar o campo problemático da queixa escolar, bem como apresentar os 

desafios e percursos adotados na construção das práticas de atendimento ao aluno da queixa, e as 
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variáveis que os envolvem, como o família e escola, comunidade. O atendimento psicológico, 

realizado diretamente ao aluno com queixa de problemas escolares, tem que permanecer atrelado à 

realidade objetiva do aluno e da escola, promovendo questionamentos a cerca de pressupostos 

teórico-conceituais que possam articular, na prática, as análises psicológicas e suas consequências 

na vida corriqueira dos alunos. 

O ATENDIMENTO À QUEIXA ESCOLAR NO CPA (CENTRO DE PSICOLOGIA APLICADA – UFJF) – PROJETO 
SEAPE 

 Área temática: Fracasso Escolar/Evasão 
TATIANA CAMPOS FERNANDES; MARISA COSENZA RODRIGUES – UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE JUIZ DE FORA    
Financiador: PROEX APOIO A PROJETOS DE EXTENSÃO 
O Projeto SEAPE – Serviço de Atendimento em Psicologia Escolar e Educacional insere-se na 

proposta de extensão da Universidade Federal de Juiz de Fora (MG). O objetivo é prestar serviços e 

atendimento psicoeducacional à demanda espontânea que procura atendimento especializado e 

acessível, viabilizando o atendimento aos pais, às crianças e adolescentes, aos professores, às 

equipes pedagógicas e aos agentes educativos que apresentam queixas relacionadas à 

escolarização nos diferentes níveis de ensino das redes pública e privada. A proposta é otimizar o 

processo ensino-aprendizagem considerando os aspectos cognitivos, afetivos e sociais, 

comprometendo o aluno, a família e todos os agentes educativos nesse processo. O projeto tem 

minimizado de forma expressiva o encaminhamento para a clínica, considerando que o foco do 

trabalho da queixa escolar não deve ser somente o aluno. A metodologia consiste no recebimento 

dos casos encaminhados pela escola ao CPA por meio da triagem, discussão em supervisões, 

análise da situação escolar e do desenvolvimento do educando, envolvendo a percepção do 

processo do ponto de vista da criança/adolescente, pais e professores (entrevistas e observações no 

contexto escolar), construção de estratégias com pais e professores visando o desenvolvimento das 

habilidades e potencialidades da criança, reformulação de práticas de ensino mais eficazes.A 

orientação de estudos, proposta breve de trabalho com crianças e adolescentes, constitui atualmente 

uma das estratégias preventivas frequentemente utilizada no projeto diante de problemas na 

escolarização.A experiência do trabalho desenvolvido no projeto ao longo dos últimos anos permite 

constatar que o atendimento às demandas da queixa escolar tem minimizado o atendimento 

prolongado, a ansiedade dos pais, as dúvidas dos professores e o fracasso escolar. 

ATENDIMENTO DE CRIANÇAS COM QUEIXAS ESCOLARES: RELATO DE CASOS 

 Área temática: Fracasso Escolar/Evasão 
VIVIANE PRADO BUIATTI MARÇAL; RITA DE CÁSSIA MOREIRA CARNEIRO  ; GABRIELA 
DUQUINA DE SOUZA; IGOR DE CASTRO CARVALHO – UNIÃO EDUCACIONAL MINAS GERAIS  

Neste estudo apresentaremos dois casos de crianças com queixas escolares encaminhadas pela 

escola para atendimento psicológico. Num caso tivemos colaboração da escola, no outro, mostrou-se 

indisponível. No primeiro, o relato era: desatenção, desinteresse, apatia e dificuldades de 

aprendizagem. A mãe enfatiza estes comportamentos em casa e a professora descreve dificuldades 

financeiras da família e tentativas de estimulá-la. No contato, detectamos que pouco verbaliza e 

quando faz sempre responde dizendo que “não sabe”. Durante os atendimentos, percebemos que 

suas atitudes são parecidas com as da irmã, deficiente auditiva e cuida da mesma, observamos 

pouca criatividade, iniciativa e baixa auto-estima. Nos atendimentos, construímos um livrinho de 

história e trabalho com jogos. Com a família, orientamos atividades que estimulassem verbalização, 

memória e auto-estima. E na escola realizamos encontros com a professora. Durante todo processo 

percebemos um crescimento principalmente no desejo da criança em aprender, o quanto a parceria 
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com a escola e família foram importantes. No outro caso, as razões para o encaminhamento deveram 

a dificuldades de aprendizagem e indisciplina. No contato com a escola detectamos problemas na 

relação professor – aluno e uma desistência da escola quanto à aprendizagem do mesmo. A mãe 

inicialmente demonstra arredia ao contato, relata críticas advindas da escola com relação ao filho. 

Nos atendimentos inicialmente a postura da criança era de distância, mas na medida em que foi 

ouvida, trabalhado atividades de seu interesse, conseguimos contato, construímos novas formas de 

mostrar o que sente e o que deseja. Porém, averiguamos que em vários momentos a escola numa 

postura que ia à contramão de nossa proposta paralisava os atendimentos e fragilizava nossa 

relação. Neste sentido, nossa experiência nos atendimentos com esta demanda tem demonstrado 

que ações conjuntas envolvendo escola, família, sendo mediadas pelo psicólogo favorecem e atuam 

diretamente na compreensão e intervenção da queixa. 

ADOÇÃO: UMA DISCUSSÃO NECESSÁRIA 

 Área temática: Necessidades Educacionais Especiais/Inclusão 
MANUELA APARECIDA MARINI CRISTOVÃO; PRISCILA DOS SANTOS MARQUES; FERNANDO 
TEIXEIRA-FILHO  ; VIVIAN LAZARINI VALEO; MERILIN MIRIAN VÖLK – UNIVERSIDADE 
ESTADUAL PAULISTA    
Financiador: PROEX 
A adoção é uma das possíveis formas legítimas de constituição familiar; a carência de informações é 

evidente, visto que existem dúvidas e preconceitos causados, muitas vezes, pelos mitos em torno 

desta prática. Como consequência, podemos citar o enorme contingente de crianças negras, pardas, 

com mais de dois anos de idade e/ou portadoras de necessidades especiais, grupos de irmãos em 

instituições asilares que não são adotados, havendo poucas políticas públicas e ações "pró-adoção" 

que atendam as necessidades destas. O Projeto Laços de Amor: adoção, gênero, cidadania e 

direitos, é um grupo de estágio, pesquisa e extensão ligado ao Departamento de Psicologia Clínica 

da UNESP-Assis que oferece atendimento psicológico a pessoas cujo sofrimento esteja associado à 

adoção; re-significa a adoção como uma das práticas sociais e subjetivas estruturantes da família; 

desnaturaliza os mitos e preconceitos; orienta famílias adotivas acerca do conteúdo preconizado pelo 

Estatuto da Criança e do Adolescente (1990); contribui para a promoção da cidadania e direitos 

humanos das pessoas adotadas (ou em vias de adoção) e seus familiares e assim, criar uma nova 

cultura da adoção. Elaboração de ciclos de cine-debates abertos à comunidade onde a adoção e 

suas vicissitudes são discutidas; distribuição de materiais informativos, como livretos contendo 

reflexões sobre a adoção à luz de filmes que se relacionam com temáticas específicas e temas tabus; 

produção de textos opinativos para jornais; produção de pesquisas acadêmicas e subseqüente 

apresentação em congressos e encontros Resultados: Os espaços de discussão e informação 

funcionam como disparadores na desmistificação do processo de adoção e na fortificação do 

estabelecimento de uma cultura pró-adoção em nossa comunidade. Necessita-se dar continuidade à 

divulgação e criação de novos espaços para problematizar e refletir questões pertinentes à adoção, 

como conceitos de família, infância, adolescência, gênero, sexualidades e direitos humanos 

objetivando a desconstrução desses tabus. 
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ORIENTAÇÃO A QUEIXA ESCOLAR: INTERFACE COM QUESTÕES INSTITUCIONAIS 

 Área temática: Necessidades Educacionais Especiais/Inclusão 
MARIA LÚCIA VIDAL MATTOS  

Este trabalho tem por objetivos descrever como funciona o Núcleo Especializado de Atendimento á 

Criança Escolar / NEACE, ligado a Secretaria de Educação do Município de Juiz de Fora, M.G. e 

levantar discussões dos limites destas intervenções. Este tem por objetivos: · Atender alunos da rede 

pública, que apresentem dificuldades de aprendizagem, oferecendo aos pais um espaço de 

discussão de assuntos relacionados ao desenvolvimento infantil e a queixa escolar; · Propiciar o 

intercâmbio com a escola , através de Grupos de Formação, visitas ás escolas; entrevistas com a 

equipe pedagógica, para um melhor conhecimento do(s) aluno(s) encaminhados para atendimento. 

Estratégias: · Visita e/ou contato com a escola e/ou professor que encaminhou o(a) aluno(a) para 

atendimento especializado; · Levantamento do histórico escolar da criança e/ou adolescente; · 

Acolhimento da criança no Núcleo com o profissional que deverá cuidar do caso. As estratégias 

utilizadas tem por objetivo incluir a escola em nossa investigação e buscar uma certa “ruptura” no 

processo de encaminhamento de crianças com queixas escolares. O nosso foco de intervenção tem 

se direcionado para a rede de relações produtoras de queixa escolar. As ações propostas pelo 

Núcleo tem encontrado barreiras em suas ações como: grande número de escolas atendidas; pouca 

disponibilidade dos professores de participarem de grupos de formação ou se disponibilizarem para 

estar com os profissionais do Núcleo; limitações de um debate apenas com o professor que 

encaminhou a criança / adolescente para atendimento especializado; e principalmente nosso 

pequeno acesso a questões institucionais próprias da escola. O objetivo deste trabalho é discutir as 

ações de um trabalho de Orientação a Queixa Escolar associado a abordagens das questões 

Institucionais presentes no espaço escolar e que necessitam de um olhar, de uma escuta e da ação / 

intervenção / reflexão do psicólogo. 

UMA APROXIMAÇÃO AO MODELO ESPANHOL DE ATENDIMENTO DAS PESSOAS COM NECESSIDADES 
ESPECIAIS 

 Área temática: Necessidades Educacionais Especiais/Inclusão 
SARA MARQUES BRINGEL  

Nesse trabalho pretende-se dar uma visão global sobre o atendimento oferecido as pessoas com 

necessidades especiais, especialmente as pessoas diagnosticadas com retraso mental. O modelo 

espanhol vem passando por diferentes mudanças no que se refere aos aspectos legais, que 

garantem a inclusão social, o que se reflete nas diversas instituições responsáveis por atender as 

pessoas com necessidades especiais. Dessa forma, abandona-se um modelo assistencialista no qual 

o importante é apenas cobrir as necessidades mais básicas dessas pessoas em favor de um modelo 

mais proativo, o modelo da qualidade de vida. O modelo da qualidade de vida, que é respaldado pela 

atual Convenção dos Direitos Humanos, e no caso específico da Espanha pela “Lei da dependência”, 

vai mais além do mero assistencialismo e busca incrementar o nível de participação das pessoas 

com necessidades especiais e incluir-las na sociedade de diferentes modos, entre elas a través da 

criação de centros especiais de emprego. “Partilhando experiências” nos permite assim criar um 

espaço de dialogo, reflexão e intercâmbio sobre as semelhanças e diferenças existentes entre o 

atendimento oferecido as pessoas com retraso mental pelas instituições espanholas e brasileiras. 
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PSICOLOGIA ESCOLAR E GRUPOS NA SALA DE AULA: DESENVOLVENDO AS RELAÇÕES EM PROL DA 

CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO 

 Área temática: Formação do Psicólogo Escolar/Educacional 
GIZELE GERALDA PARREIRA ELIAS; MARIANA OLIVEIRA VERAS      

O presente estudo teve como principal objetivo investigar como a atuação do psicólogo no contexto 

escolar pode instigar o desenvolvimento intra e interpessoal dos alunos, ampliando suas 

possibilidades para a aprendizagem. Este trabalho foi realizado em um grupo de 30 estudantes do 2° 

ano do Ensino Médio durante o período de um ano. Por acreditar-se que o homem é um ser de 

relações entende-se que ele não desenvolve-se apenas cognitivamente como algumas escolas ainda 

pensam. A partir daí percebeu-se a necessidade de, por meio da psicologia, conscientizar os 

profissionais que lidam com os alunos dentro do âmbito escolar, da importância de se considerar 

também, o aspecto afetivo e social que influenciam sobremaneira o desenvolvimento cognitivo dos 

estudantes. Dessa forma, o trabalho realizado com os alunos objetivou também, verificar o quanto o 

espaço aberto para a fala e a escuta na escola pode proporcionar um momento que incita a reflexão 

sobre a necessidade de oportunizar ao aluno um trabalho que o permita desenvolver, mais 

adequadamente, a relação consigo mesmo e com o outro, por meio da comunicação, o que, 

consequentemente, irá contribuir de modo mais efetivo no seu processo de construção do 

conhecimento.  

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM SAÚDE / EDUCAÇÃO DO CURSO DE PSICOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE 
UBERABA/MG 

 Área temática: Formação do Psicólogo Escolar/Educacional 
HELENA DE ORNELLAS SIVIERI PEREIRA; WALTER MARIANO DE FARIA SILVA NETO; ELIANE 
GONÇALVES CORDEIRO -; SUEMI HAMADA MORAIS E SILVA; BÁRBARA CALIFE – 
UNIVERSIDADE DE UBERABA    
Financiador: PROEX – APOIO A PROJETOS DE EXTENSÃO 
O objetivo desta comunicação é apresentar as estratégias de implementação e acompanhamento do 

Estágio Supervisionado em Saúde/Educação do curso de Psicologia da Universidade de 

Uberaba/MG, por meio do relato das ações ocorridas nos dois primeiros semestres de implantação 

do mesmo. O referido estágio foi concebido com o objetivo de atender à proposta do Ministério da 

Educação e Ministério da Saúde de formação de profissionais da área de saúde para o Sistema 

Único de Saúde – SUS, com vistas à prática fundamentada na integralidade e interdisciplinaridade. 

As áreas envolvidas nesse estágio são saúde coletiva, terapia comunitária, clínica (psicodiagnóstico) 

e psicologia escolar/educacional. Tem como objetivo inserir o aluno nas instituições e nos projetos de 

educação e programas de saúde vigentes, estimulando o (re)conhecimento da realidade territorial 

local e dos serviços de Educação e Saúde. O estágio conta com carga horária de 160 horas de 

prática e 160 horas de supervisão, semestrais, organizadas em oito horas de atividades práticas, 

semanais, distribuídas nas quatro áreas que compõem o estágio. Os alunos atuam em diversos 

locais, tais como: Clínica de Psicologia, Unidades Básicas de Saúde, Instituições Educacionais e 

Associações de Bairro. Nos locais de estágio, de acordo com as necessidades constatadas, foram 

propostos projetos de intervenção tais como: brinquedoteca, educação alimentar, apoio psicológico 

ao desenvolvimento infantil e em algumas situações, o estagiário foi inserido em programas e 

projetos já existentes na comunidade, como no trabalho com puericultura, grupos de gestantes e 

adolescentes e prevenção odontológica com crianças e familiares. Estão sendo desenvolvidas, ainda, 

atividades mais especificamente voltadas à formação do Psicólogo Escolar/educacional, calcadas na 

atenção às políticas públicas para a educação, visando a sensibilização do futuro profissional para a 
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importância destes conhecimentos e ações do psicólogo educacional nas instituições de educação 

infantil, ensino fundamental e médio, educação de jovens e adultos e Organizações Não 

Governamentais. 

A DISCIPLINA DE PEPA: DESAFIOS PRÁTICOS 

 Área temática: Formação do Psicólogo Escolar/Educacional 
IRACEMA NENO CECILIO TADA  

A disciplina de Psicologia Escolar e Problemas de Aprendizagem, oferecida na graduação do curso 

de Psicologia da Universidade Federal de Rondônia, é obrigatória com carga horária total de120hs, 

dividida em dois semestres. No ano passado, em vez de encaminhar os alunos para as escolas 

públicas atendemos 18 meninos encaminhados com queixa escolar ao Serviço de Psicologia 

Aplicada. O atendimento consistiu em: a) cada caso foi atendido por uma dupla de alunos; b) três 

atendimentos foram no SPA, um com os responsáveis pela criança e dois com a criança para 

compreender a vida escolar e esclarecer a forma do atendimento; c) cinco visitas, em média, à escola 

realizando entrevistas com os atores escolares e observação participante do cotidiano escolar; d) 

leitura de cadernos escolares e histórico escolar da criança e do projeto político pedagógico da 

escola; e) reunião com os envolvidos no processo de compreensão da queixa escolar para discutir 

possíveis caminhos; f) entrega do relatório aos responsáveis. O trabalho coletivo para a 

compreensão da queixa escolar mostrou-se possível trazendo ganhos para todos os envolvidos, e 

uma atuação crítica a nossos alunos, diferente do viés clínico. 

O DIVÓRCIO ENTRE ENSINO E ESPONTANEIDADE 

 Área temática: Formação do Educador 
BEATRIZ PINHEIRO M. MAZZOLINI  

O objetivo deste trabalho é narrar a experiência de uma psicóloga em uma escola da rede pública 

estadual. A pesquisa de campo para o doutorado levou a psicóloga até o espaço escolar. Sua 

presença suscitou na equipe um modo peculiar de se aproximar da profissional. Professores e 

funcionários apontavam uma criança específica como tendo problemas: cursava a quinta série e não 

falava, não lia, não escrevia e, alguns, arriscavam até um diagnóstico: deficiência mental. O trabalho 

apresenta o encontro entre a psicóloga e o aluno Edu (nome fictício), que se revelou um menino que 

fala, desenha, escreve e tem orkut. Seus desenhos e relatos ilustram o que ele produziu. Apresenta, 

ainda, o encontro entre a psicóloga e os professores de Edu, admirados e desconfiados de suas 

possibilidades de conhecimento. Suas falas ilustram a descrença em seus recursos pedagógicos e a 

idealização de profissionais como o psicólogo, o neurologista, o fonoaudiólogo, entre outros. A 

interlocução com Edu e, posteriormente, com seus professores mostra a necessidade da participação 

do psicólogo na equipe da escola. Ao ser membro efetivo nesse espaço pode auxiliar no processo de 

humanização/escolarização (perdido no caos da contemporaneidade) e pode sustentar processos de 

autoria e criatividade dessas pessoas que formam a escola (alunos, professores, responsáveis pelos 

alunos e demais funcionários). 

O PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO ESCOLAR NA PERSPECTIVA DO LETRAMENTO: UM ESTUDO DE CASO 

 Área temática: Formação do Educador 
SÉRGIO ANTONIO DA SILVA LEITE – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

A presente atividade tem como objetivos descrever e analisar o processo de alfabetização escolar, 

planejado e desenvolvido em uma classe de primeira série de uma escola pública da região de 

Campinas (SP), durante 2008. O projeto foi desenvolvido por uma professora-pesquisadora, membro 

do Grupo do Afeto da Faculdade de Educação da UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, sob 

a orientação do autor. O projeto de Alfabetização apresentou as seguintes características / 
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pressupostos: a) teve como especificidade garantir a compreensão, pelos alunos, da natureza 

alfabética da escrita, as relações grafema/fonema e as convenções da escrita ortográfica; b) teve 

como pressuposto a escrita como um sistema simbólico, de natureza histórico-cultural; c) foi 

desenvolvido na perspectiva do Letramento; d) foi sistematicamente planejado, o que não significou 

um retorno aos modelos tradicionais cartilhescos; e) foi inspirado no conceito de palavra geradora, 

criado por Paulo Freire; f) utilizou um processo de avaliação constante, procurando respeitar o ritmo 

individual dos alunos. 

 


